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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000045/2020 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de 
“cartões vale alimentação/refeição” 

 
A Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares – Fundação 
Faceli, pessoa jurídica de direito público, constituída na forma de fundação, com sede na 
Avenida Presidente Costa e Silva, 177, Novo Horizonte (BNH), no município de Linhares, 
Estado do Espírito Santo, neste ato representada por sua Pregoeira Oficial, designada pela 
Portaria n° 977, de 13 de dezembro de 2019, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
responde ao questionamento realizado pela empresa Trivale Administração Ltda, nos exatos 
termos abaixo exposto, bem como torna público o pedido de esclarecimento. 
 
A formulação apresentada e a resposta e esclarecimento que se segue, passa a integrar o 
processo licitatório em referência, sendo de observância obrigatória por todos os Licitantes. 
 
Questionamento: 
 
1) O Balanço Patrimonial de 2018 será aceito para fins de habilitação no Processo Licitatório 
– Pregão n°. 001/2020? 
Resposta: O item 7.2.2 do Edital prevê que a habilitação econômico-financeira se dará, dentre 
outros, com a apresentação do “Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social (2019)”, nos termos do subitem 7.2.2.2. 
 
A Lei Geral das Licitações prevê em seu art. 31, inciso I, o seguinte: 
 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-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; 
[...] (Destaca-se) 

 
Por sua vez, o Código Civil Brasileiro estatui no art. 1.065 que, verbis: 
 

Art. 1.065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
(Destaca-se) 

 
MARÇAL JUSTEN FILHO esclarece o dispositivo legal acima transcrito na forma abaixo, litteris: 
 

[...] O art. 1.065 determina a obrigatoriedade da elaboração de balanço patrimonial 
e de balanço de resultado econômico, o que deverá ocorrer ao “término de cada 
exercício financeiro”. Mas a aprovação das contas da administração (logo, dos 
referidos balanços) dependerá da deliberação dos sócios (art. 1.071, I), a qual se 
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fará em assembleia geral, até quatro meses depois do término do exercício social 
(art. 1.078, inc. I). [...] (Destaca-se) 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos: Lei 8.666/1993. 18 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2019. Pág. 731) 

 
Evidenciada está a distinção do tempo da confecção do balanço patrimonial e da aprovação 
das contas da sociedade, ou seja, a confecção do balanço patrimonial (e outros) deve ser 
realizado tão logo do término do exercício financeiro, já a aprovação das contas/balanço 
financeiro dos administradores pelos sócios/acionistas até o 4° (quarto) mês do ano, o que 
não deve ser confundido. 
 
Lado outro, deve ser consignado que o regime jurídico de contabilidade é variável em 
decorrência da modalidade societária. 
 
O Código Civil Brasileiro estatui em seu art. 1.078, caput, que as sociedades limitadas deverão 
ter ao menos 01 (uma) assembleia de sócios nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do 
exercício social, para, dentre outras finalidades, “tomar as contas dos administradores e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. 
 
Dois apontamentos quanto ao normativo legal devem ser realizados. O primeiro quanto ao 
momento da assembleia das sociedades limitadas que deverá ocorrer ATÉ os 04 (quatro) 
primeiros meses do ano – para o exercício anterior. O segundo no sentido que os Tribunais de 
Justiça pátrio vem tendo entendimento quanto à flexibilização da obrigatoriedade da 
assembleia de sócios, bastando a anuência dos mesmos nos documentos da sociedade. 
 
Quanto às sociedades limitadas, a obrigação contida no caput do art. 1.065 vem sendo 
sopesada pela norma do caput do art. 1.078, no mundo contábil e de contas. 
 
Decerto que a aplicação cristalina do caput do art. 1.065 do Código Civil aos procedimentos 
licitatórios que ocorram até 30 de abril de cada ano, pode ocasionar inabilitação de empresas 
interessadas na participação do certame, igualmente, podendo, ainda que em tese, culminar 
em restrição da concorrência. 
 
Ante o exposto, quanto ao subitem 7.2.2.2, serão aceitos os balanços patrimoniais e as 
demonstrações contábeis do exercício social de 2018 das Licitantes Interessadas, por já 
expirado o prazo, bem como serão aceitos os balanços patrimoniais e as demonstrações 
contábeis do exercício social de 2019 das Licitantes Interessadas, que já os tiverem 
concretizados, em ambos os casos, para qualquer forma societária. 
 
Considerando que o presente esclarecimento possa afetar a formulação de propostas por 
parte dos Licitantes interessados, fica estabelecida nova data para a realização do certame, 
qual seja, o dia 01/04/2020, às 09:00hs, em consonância com o art. 21, § 4°, da Lei n° 
8.666/1993 (Lei das Licitações), cumulado com o inciso V, do art. 4°, da Lei n° 10.520/2002, 
devendo os envelopes contendo os documentos ser protocolizados até às 08:30hs, do dia 01 
de abril de 2020, ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não 
haver expediente na data marcada. 
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As demais condições do presente Edital permanecem INALTERADAS. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone: (27) 3372-6817. 
 
O presente esclarecimento estará disponível integralmente no site www.faceli.edu.br. 
 
Linhares (ES), 02 de março de 2020. 
 
 

Original assinado 
__________________________ 

Leonethe Braum Pereira 
Pregoeira Oficial 

Original assinado 
__________________________ 

Me. Jussara Carvalho de Oliveira 
Presidente da Fundação Faceli
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