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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 024/2021-CJL/CMS 

Interessado: Controladoria Geral da Câmara Municipal de Santarém 

1. RELATÓRIO 

Cuida-se de solicitação encaminhada a esta Coordenadoria a requerimento 

da Controladoria Geral da Câmara - CGC, a fim de análise e parecer jurídico acerca do 

Pregão Eletrônico nº 005/2021, que tem por objeto “Contratação de serviços de tradu-

ção/ interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua brasileira e vice 

versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecu-

tiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades 

diversas e projetos institucionais da Câmara Municipal de Santarém, com cessão do uso 

de imagem” no que tange à ausência do serviço objeto do processo licitatório no rol de 

códigos referentes à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da em-

presa que venceu o certame, BRASIL TUR EVENTOS E TURISMO LTDA, e, ainda, 

quanto à apresentação do balanço patrimonial da empresa referente ao ano de 2019. 

Analisados os termos do requerimento, cabem as considerações subsequen-

tes, que se resumem em atividade intelectiva de interpretação, com base na consulta 

formulada, não vinculando a decisão política a ser tomada pela autoridade competente. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO 

NO CNAE DA EMPRESA LICITANTE 

Em que pese os princípios constitucionais elencados no artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, tanto a Lei de licitações nº 8.666/1993 ainda em vigor, quanto a recente 

14.133/2021 asseguram como um dos objetivos do processo licitatório a seleção da proposta 

mais vantajosa. 

Lei 14.133/2021 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constituci-

onal da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração 

e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento ob-

jetivo e dos que lhes são correlatos. 
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Lei 8.666/1993 

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos: 

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação 

mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao 

ciclo de vida do objeto; 

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa com-

petição; 

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente ine-

xequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; 

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

E é justamente sob esse aspecto que a questão deve ser analisada, uma vez que, não 

podem ser adotadas medidas que comprometam o caráter competitivo do certame, ficando claro 

que as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente in-

dispensável para garantia do cumprimento das obrigações. 

Assim, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, em sua definição 

segundo a Receita Federal do Brasil “é o instrumento de padronização nacional dos códigos 

de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da 

Administração Tributária do país”. 

Este instrumento, nada mais é do que um método utilizado pela Receita Federal do 

Brasil para classificar em códigos a atividade econômica das empresas, objetivando melhor 

administrar as questões tributárias. 

Por outro lado, o objeto social determina o que a empresa pretende executar como 

atividade econômica para geração de receitas ao negócio, sendo o ponto principal do contrato 

social. 

Logo, não se deve confundir o CNAE, código identificador utilizado pela Receita 

Federal, com o objeto social da sociedade empresária, que determina quais atividades podem 

ser exercidas pela empresa. 

Nesse sentido manifestou entendimento a Receita Federal do Brasil: 

Diante disso, ressalta-se que não haveria a priori lesão e motivo para a exclu-

são da empresa por não apresentar todas as informações sobre a sua CNAE. 

Além disso, a empresa também poderá comprovar que possui especialização 

no ramo da atividade licitada por meio do seu contrato social (Delegacia da 

Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – 6ª Turma. Portal Fazenda 

do Governo Federal). 

Ademais, a não previsão exata do objeto da licitação no contrato social sequer é 

motivo, de modo geral, para justificar a inabilitação de licitante em processo licitatório. 

É cediço que o contrato social é um dos documentos, previstos em lei, para fins de 

comprovação da habilitação jurídica do licitante, e sendo assim, deve ser analisado em conjunto 
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com demais documentos exigidos para fins de habilitação, sempre sob a ótica da finalidade e 

da garantia da ampla competitividade do certame. 

Essas exigências também visam comprovar se os interessados em participar da li-

citação possuem personalidade e capacidade jurídica suficientes para desempenhar direitos e 

obrigações perante a Administração. 

Consequentemente, as sociedades empresariais não estão adstritas a somente exe-

cutar as atividades expressamente dispostas em seu ato constitutivo, caso contrário, estaria pri-

vilegiando o princípio da especialidade, não adotado pelo nosso ordenamento jurídico. 

O que não se admite é que a empresa se utilize dessa margem de liberdade para 

desempenhar atividade incompatível com suas atribuições dispostas no contrato social, exi-

gindo-se o mínimo de compatibilidade entre o objeto social da empresa e o objeto licitado. 

O próprio Tribunal de Contas da União1 já se posicionou sobre a questão, conclu-

indo que a inabilitação de licitante por falta de previsão expressa em seu contrato social fere o 

caráter competitivo da licitação. 

No que tange à questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de 

transporte de pessoas, verifico uma preocupação exacerbada por parte dos ges-

tores ao adotar a decisão de inabilitar a empresa. A administração procurou 

contratar uma prestadora de serviços devidamente habilitada para o exercício 

dos serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social da empresa Egel, 

na época da licitação, era "locação de veículos; locação de equipamentos; co-

leta, entrega e transporte terrestre de documentos e/ou materiais", vislumbrou 

que não estava incluída a possibilidade do transporte de pessoas. 

De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de 

transporte de pessoas almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três 

atestados de capacidade técnica apresentados pela Egel que comprovam a 

prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas jurídicas de direito 

público. (fls. 90, 99 e 100) 

Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempe-

nho de certa atividade, não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu 

objeto social a ponto de prever expressamente todas as subatividades comple-

mentares à atividade principal. 

Nesse caso, é imprescindível que o pretenso contratado apresente à Administração 

atestados hábeis a demonstrar que detém aptidão técnica suficiente para executar o objeto lici-

tado, comprovando, por meio dos referidos documentos/atestados, que já executou atividade 

compatível com aquela licitada, devendo tal capacidade ser aferida no momento da análise dos 

documentos de habilitação da qualificação técnica. 

 
1 Acórdão 571/2006 - Segunda Câmara. Data da Sessão: 14/03/2006. Relator: Marcos Bemquerer 
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Portanto, conclui-se que a compatibilidade entre o ramo da atividade da empresa, o 

código CNAE e o objeto do contrato administrativo não podem ser interpretados de forma res-

tritiva, não configurando irregularidade, a priori, a prática de atos além daqueles delimitados 

no contrato social, mas abrangidos por ele, bastando neste caso a apresentação de atestados que 

comprovem a atuação no ramo, e, sobretudo, que já executou atividade compatível com a lici-

tada em características, quantidades e prazos. 

2.2 DA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA LI-

CITANTE 

O Balanço patrimonial consiste em um documento contábil utilizado para demons-

trar a capacidade financeira da empresa em um determinado período, e é utilizado nos procedi-

mentos licitatórios para verificar a qualificação econômico-financeira de um licitante, permi-

tindo avaliar se este possui capacidade de cumprir o contrato e suportar os encargos advindos 

dessa relação jurídica. 

A Lei 8.666/93 em seu artigo 31, inciso I, é expressa: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limi-

tar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

Portanto, do dispositivo apresentado interpreta-se que, em regra, o balanço patri-

monial a ser juntado em uma licitação deve ser sempre o do último exercício social, desde que 

já exigível.  

No tocante a essa ressalva, deve-se fazer algumas ponderações. O legislador infra-

constitucional estabeleceu no artigo 1.065 do Código Civil que “ao término de cada exercício 

social proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de re-

sultado econômico” 

Entretanto, embora essa formalização dos documentos contábeis deva ser realizada 

ao final de cada ano é evidente que esse processo leva tempo até ser finalizado. Para tanto, o 

Código Civil prevê em seu artigo 1.078, I, que o balanço patrimonial deve ser fechado ao tér-

mino de cada exercício social e deliberado até o quarto mês seguinte. 

Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por 

ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o 

objetivo de: 

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial 

e o de resultado econômico; 
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Em disposição semelhante, a Lei das S.A. define que após o término do exercício 

social, nos quatro primeiros meses seguintes, deverá ocorrer uma assembleia-geral para exami-

nar, discutir e votar as demonstrações financeiras. 

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término 

do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: 

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-

trações financeiras; 

Assim, a empresa teria até o dia 30 de abril para concluir o balanço patrimonial. 

Devendo apresentar, a partir dessa data, o balanço do exercício anterior nas licitações. 

Porém, em 2007, foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, de 

utilização obrigatória para as empresas tributadas com base no lucro real. Posteriormente, a 

Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.420/2013 estendeu a obrigatoriedade a algumas 

pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo lucro presumido. 

Em relação à data em que a Escrituração Contábil Digital-ECD deveria ser trans-

mitida, inicialmente a referida IN-RFB nº 1.420/13 definia o prazo em até “o último dia útil do 

mês de junho”. Todavia, ela foi alterada pela Instrução Normativa nº 1.594/15 que passou a 

estabelecer como prazo para envio “até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte”. 

Por conseguinte, o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria 

vem evoluindo nos últimos anos, tornando oportuno seu estudo, pois pedagógico. 

Em 2013, antes da alteração da IN-RFB nº 1.420/2013, o Acórdão 2.669/2013 en-

tendeu que o prazo a ser considerado seria 30 de abril, conforme o Código Civil, salvo em 

relação às empresas tributadas pelo lucro real que, à época já eram obrigadas a utilizar o SPED, 

cuja regulamentação indicava o final de junho como prazo. 

O Acórdão 1.999/2014, por sua vez, propôs a adoção do prazo do art. 1.078 do 

Código Civil (30 de abril), assentando que a Instrução Normativa RFB 1.420/2013, ao estabe-

lecer o prazo de 30 de junho, o fez unicamente para transmissão da escrituração contábil digital 

e para os fins operacionais nela estabelecidos. 

No Acórdão 472/2016, o Plenário compreendeu que o prazo previsto no Código 

Civil (30 de abril), referia-se à deliberação da assembleia de sócios acerca do balanço patrimo-

nial e não à sua publicação. Dessa forma, a apresentação no mês de maio, por exemplo, encon-

traria respaldo na IN-RFB 1.420/13 para as empresas vinculadas ao SPED. 

Por meio do Acórdão 116/2016-Plenário, posteriormente referenciado pelo recente 

Acórdão 2.145/17-Plenário, o TCU adotou posicionamento que prima pela regra prevista no 

instrumento convocatório. 

Refutando argumento da representante que alegava que a validade dos balan-

ços antigos findar-se-ia em 30 de abril, quando já teriam que ser apresentados 
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os demonstrativos ano contábil de referência, o Tribunal entendeu que deve-

riam ser sopesados outros princípios, como o da razoabilidade e o da econo-

micidade, frente a um rigorismo excessivo e à possibilidade de reconhecer 

como válidas ambas as datas, tanto a do Código Civil, quanto a da Instrução 

Normativa da Receita Federal 

Nessa ocasião o Ministro relator defendeu que “é a Instrução Normativa SRF 

1.420/2013 que, implicitamente, oferece resposta para a questão temporal da exigibilidade do 

“balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social nas licitações”. 

Esse último entendimento é o que vem prevalecendo na jurisprudência do TCU, in 

verbis: 

Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se 

referir, o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício 

imediatamente anterior somente podem ser exigidos se a convocação da lici-

tante para apresentação da documentação referente à qualificação econômico-

financeira (art. 31 da Lei 8.666/1993) ocorrer após a data limite definida nas 

normas da Secretaria da Receita Federal para a apresentação da Escrituração 

Contábil Digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) . 

Acórdão 2293/2018-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

Após inúmeras alterações foi editada a Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de 

janeiro de 2021 fixou como prazo limite para transmissão do balanço patrimonial da empresa o 

último dia do mês de maio no caso de empresas que utilizam o SPED. 

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o último 

dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a 

escrituração. 

Para o TCU1 esse prazo também deve ser estendidoà empresas que não utilizam o 

SPED, pois, como já mencionado, o período estabelecido no Código Civil (30 de abril) refere-

se apenas a deliberação da assembleia de sócios acerca do balanço patrimonial e não a sua 

publicação. 

12. Entretanto, mais recentemente, outras duas decisões desta Corte trouxerem 

novas luzes à questão, motivo pelo qual não merecem prosperar os argumen-

tos da embargante. Nos autos do Acórdão 472/2016-TCU-Plenário, o Tribunal 

entendeu que o prazo previsto no Código Civil (30 de abril) , refere-se à deli-

beração da assembleia de sócios acerca do balanço patrimonial e não a sua 

publicação, conforme excerto que transcrevo: 

 

'3.2. Em relação à alínea b, foi verificado que o prazo previsto no Código Civil 

(30/4/2015) refere-se à deliberação da assembleia de sócios sobre o balanço 

 
1 Acórdão 2293/2018-Plenário. Data da Sessão: 02/10/2018. Relator: José Mucio Monteiro. 
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patrimonial e não a sua publicação. O fato de a empresa apresentar documen-

tação referente ao exercício de 2013 em 22/5/2015 encontra respaldo na Ins-

trução Normativa 1.420/2013 da Receita Federal do Brasil, pois, para as em-

presas que adotam o regime de tributação vinculado ao Sistema Público de 

Escrituração Digital - Sped, a exigência para apresentação dos documentos 

relativos ao exercício imediatamente anterior só se inicia a partir de 30 de 

junho do exercício atual;'. 

Assim, pelo exposto, caso não haja cláusula editalícia a indicar expressamente o 

exercício a que deve se referir o balanço patrimonial a ser apresentado para fins de comprovação 

da capacidade econômico-financeira dos licitantes, deve-se observar a data limite definida nas 

normas da Receita Federal para empresas vinculadas ou não ao SPED, de modo que o balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior somente 

podem ser exigidos se a convocação da licitante para apresentação da documentação referente 

à qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/1993) ocorrer após tal data. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da fundamentação acima exposta, salvo melhor juízo, conclui-se que: 

1) Não é legítimo por parte da Administração Pública exigir que a empresa conte-

nha código CNAE específico do objeto a ser licitado, em razão da limitação 

injustificada do caráter competitivo, ressaltando que é o objeto social que de-

fine, em regra, a atividade empresarial, cuja análise, para fins do certame licita-

tório, deve ser feita em conjunto com documentos que permitam inferir a sua 

capacidade técnica para assumir a execução do objeto licitado. 

2) Não havendo especificação no edital do exercício a que deve se referir o balanço 

patrimonial da empresa a ser apresentado, orienta-se no sentido de que o refe-

rido documento e demais demonstrações contábeis do exercício imediatamente 

anterior somente podem ser exigidos se a convocação da licitante para apresen-

tação da documentação referente à qualificação econômico-financeira (art. 31 

da Lei 8.666/1993) ocorrer após tal data.  

É o parecer, ora submetido à apreciação. 

 

Santarém, 15 de abril de 2021 

 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 
Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 
Mat.: 120549-8 
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