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Belo Horizonte, 28 de Setembro de 2021. 
 
 
 
AO 
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CAETÉ-MG 
ATT.: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 
 
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 
 
 
 Hidrogerais Comércio e Representações Eireli, com sede à Rua Alentejo, 1009, 
Bairro São Francisco – Belo Horizonte-MG, licitante no processo supracitado, através de 
seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente à presença desta comissão, 
com base no edital de licitação, apresentar nossa defesa e demais esclarecimentos o que 
segue: 
 Que esta Comissão desabilitou nossa empresa por não ter apresentado o 
documento que se refere ao Índice de Liquidez exigido no item 6.2 alínea “m” onde 
se lê “A Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da sociedade empresarial, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação dos 
documentos de habilitação. A apresentação da situação econômico-financeira será 
avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) e Solvência 
Geral (SG), exultantes da aplicação das seguintes fórmulas, as quais deverão 
apresentar resultado igual ou superior a 1(um), sob pena de inabilitação. Obs.: Os 
itens serão calculados e apresentados pela LICITANTE, devidamente confirmados 
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e indicação do seu 
nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC”, 
apresentando somente o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo Contábeis do último 
exercício, ficando inabilitada para prosseguir no certame, conforme o item 6.2.5 do 
Edital 

A licitação pública é o processo seletivo, mediante o qual a Administração Pública 
oferece igualdade de oportunidades a todos os que com ela queiram contratar, preservando 
a equidade no trato do interesse público, tudo a fim de cotejar propostas para escolher uma 
ou algumas delas que lhe sejam mais vantajosas. Na qualidade de processo seletivo em 
que se procede a escolha de propostas, a licitação pública pressupõe a viabilidade da 
competição, da disputa. Se não houver viabilidade de competição, por corolário, não haverá 
licitação pública. 
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Consoante alhures afirmado, a Douta Comissão Permanente de Licitação, 
equivocadamente, declara a empresa recorrente desclassificada para o certame, alijando 
a proposta mais vantajosa, utilizando-se de um excesso de formalismo e rigor exacerbado, 
não se amparando na legislação e jurisprudência pertinentes. 

Dessa forma, quanto à exigência de Balanço Patrimonial, o Decreto nº 8.538/2015 
menciona que na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega 
ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa (que é o nosso caso) ou 
da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
social. Ou seja, na participação em licitações as ME e EPP estão dispensadas da 
apresentação de Balanço nos casos mencionados. Vale lembrar que o Balanço Patrimonial 
consiste num dos documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira, 
conforme menciona o art. 31 da lei nº 8.666/93. 

Ainda sobre o estatuto das microempresas e empresas de pequeno porte (LC nº 
123/2006), dentre os benefícios nos parece merecer destaque o regime tributário do 
Simples Nacional. ME e EPP enquadradas no Simples Nacional não são obrigadas a fazer 
o Balanço Patrimonial anual. No entanto, no Edital exigiram a apresentação do Balanço. 
Entendemos não ser obrigado a apresentar Balanço Patrimonial em procedimento licitatório 
sob a alegação de que se enquadra no regime do Simples Nacional. A opção de elaborar 
o Balanço se restringe às finalidades fiscais e não à participação em licitações públicas. 

O art. 37, inc. XI da CF/88, menciona que “ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública..., o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (GRIFO 
NOSSO) 

Ou seja, a qualificação econômica que poderá ser exigida é tão somente aquela 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações oriundas do Contrato 
Administrativo derivado da respectiva licitação. 

O art. 27 da LC nº 123/2006 menciona que as microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar 
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme 
regulamentação do Comitê Gestor. 

Segundo Adilson Abreu Dallari, "existem várias manifestações doutrinárias e já 
existe jurisprudência no sentido de que, na fase de habilitação, não deve haver rigidez 
excessiva; deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o 
proponente tem concretamente idoneidade. Se houver um defeito mínimo, irrelevante 
para essa comprovação, isto não pode ser colocado como excludente do licitante. 
Deve haver uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase de 
habilitação; interessa, consulta ao interesse público, que haja o maior número possível de 
participantes." 

No campo jurisprudencial, cumpre destacar o importante precedente do Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do MS n° 5.418-DF, pela Primeira Seção, o qual segue 
com a ementa parcialmente transcrita, nos seguintes termos: 
 
"DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
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VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE 
CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E DE 
EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO.  
POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. 
DEFERIMENTO. O "EDITAL" NO SISTEMA JURIDICOCONSTITUCIONAL VIGENTE, 
CONSTITUINDO LEI ENTRE AS PARTES, E NORMA FUNDAMENTAL DA 
CONCORRENCIA' CUJO OBJETIVO E DETERMINAR O "OBJETO DA LICITAÇÃO", 
DISCRIMINAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES E O PODER 
PUBLICO E DISCIPLINAR O PROCEDIMENTO ADEQUADO AO ESTUDO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. CONSOANTE ENSINAM OS JURISTAS, O 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL NÃO É "ABSOLUTO". DE TAL FORMA QUE 
IMPEÇA O JUDICIÁRIO DE INTERPRETAR-LHE. BUSCANDO-LHE O SENTIDO E A 
COMPREENSÃO E ESCOIMANDO-O DE CLÁUSULAS DESNECESSARIAS OU QUE 
EXTRAPOLEM OS DITAMES DA LEI DE REGENCIA E CUJO EXCESSIVO RIGOR 
POSSA AFASTAR. DA CONCORRENCIA. POSSIVEIS PROPONENTES. OU QUE O 
TRANSMUDE DE UM INSTRUMENTO DE DEFESA DO INTERESSE PUBLICO EM 
CONJUNTO DE REGRAS PREJUDICIAIS AO QUE. COM ELE. OBJETIVA A 
ADMINISTRAÇÃO. O PROCEDIMENTO LICITATORIO É UM CONJUNTO DE ATOS 
SUCESSIVOS, REALIZADOS NA FORMA E NOS PRAZOS PRECONIZADOS NA LEI (...)" 
(grifo do MPF) (MS 5.418-DF, STJ ReI. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Seção, maioria, 
DI. 01/061998).  

Em licitação a lei visa atrair o maior número de licitantes para prestar serviços ao 
Poder Público, aumentando a concorrência entre os mesmos, procurando obter melhores 
preços.  
 
MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação. Princípio da isonomia. Dever de obediência. Um 
dos principais princípios das licitações públicas é o da igualdade. Tal princípio veda a 
existência de quaisquer privilégios entre os participantes do certame, sejam concedidos 
pela Administração Pública, pelo órgão licitante ou por outros órgãos da administração, 
decorrentes de condições artificialmente criadas pelo próprio Estado. Assim, todos os 
concorrentes devem ter iguais chances de vitória, o que faz com que em alguns casos 
devam ser tratados de forma desigual, na exata medida de sua desigualdade, visando elidir 
eventuais vantagens que uns tenham sobre os outros, a fim de preservar a necessária 
competição (TJMG - 8ª Câm.; Reexame Necessário nº 1.0346.04.007554-8/001-
Jaboticatubas-MG; Rel. Des. Duarte de Paula; j. 10/3/2005; v.u.). AASP 2451. 

É cediça a torrencial jurisprudência contra os famigerados formalismos constantes 
dos editais de licitação. LICITAÇÃO - EDITAL - APEGO A FORMALISMOS 
IRRELEVANTES - DESNECESSIDADE. Conquanto sejam as formalidades exigidas na 
licitação meios necessários para obtenção do bem comum, para garantia da igualdade de 
todos e para que os critérios de legalidade e impessoalidade sejam observados, não se 
justifica o apego ao formalismo quanto a elemento irrelevante, incapaz de comprometer o 
processo licitatório e a segurança das partes, tendo a finalidade sido plenamente 
alcançada. Por outro lado, a celebração de contrato resultante de processo licitatório não 
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implica perda do objeto do mandado de segurança impetrado por licitante, antes de 
esgotado o prazo decadencial, se o que se pretende anular é o ato de declaração da 
vencedora, sob o fundamento de preterição de formalidades exigidas no respectivo edital, 
não se cogitando dos efeitos da contratação (TA-MG - Ac. unân. da 5.ª Câm. Cív. julg. em 
5- 2-98 - Ap. 239.272-5-Capital - Rel. Juiz Lopes de Albuquerque; in ADCOAS 8170381). 

A formalidade tem limite e nesse sentido, também, já decidiu o TCU: "o apego a 
formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da burocracia que, 
além de não resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, 
sob o manto da legalidade estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos 
e vírgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor conseqüências de severidade 
incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do 
edital devem ser interpretadas como instrumentais" (TCU, 004809/1999-8, DOU 8/11/99, 
p.50, e BLC nº 4, 2000, p. 203). 

O certo é que todo rigorismo formal extremo e exigências inúteis não podem 
conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de 
pregão presencial, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida 
em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º). 

Se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou os 
objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, reputar-se-á válido (ex.: uma proposta foi 
manuscrita quando deveria ser datilografada ou impressa; uma proposta foi apresentada 
em modelo diverso do edital, mas obedeceu a todo conteúdo exigido).  Segundo o 
princípio da instrumentalidade considerar-se-á válido um documento que, embora 
produzido de forma diferente da exigida, ainda assim, atingir a finalidade pretendida.  

Entende-se que o fim precípuo da licitação é a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública e, há de se entender que o ato de exclusão de um 
concorrente acabou por contrariar tal intuito, em prol de um excessivo formalismo. 

Relativamente ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é certo que 
tal princípio não é absoluto, na medida em que pode o Judiciário interpretar-lhe de acordo 
com o precípuo fim do procedimento licitatório, evitando rigorismos formais que não 
encontram conteúdo na seleção da proposta mais vantajosa, e que podem afastar da 
concorrência possíveis e interessantes proponentes. 

Com efeito, não se pode admitir, data vênia, ato discricionário da Administração 
Púbica que, alicerçada em rígida formalidade, rejeite licitantes e inviabilize o exame de um 
maior número de propostas.  

Não podemos nos esquecer, por outro lado, que o formalismo constitui princípio 
inerente a todo procedimento licitatório; no entanto, a rigidez do procedimento não pode ser 
excessiva a ponto de prejudicar o interesse público. 

Oportuna, aqui, a doutrina do festejado Hely Lopes Meirelles:  
"A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e 
lesiva à Administração ou aos outros licitantes, por um simples lapso de redação, ou uma 
falha inócua na interpretação do edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. 
Aplica-se aqui a regra universal do utile per inutile non vitiatur, que o direito francês resumiu 
no pas de nullité sans grief. Melhor será que se aprecie uma proposta sofrível na 
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apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo formal 
e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação". (in Licitação e Contrato 
Administrativo, 9. ed., Ed. RT, p. 136). 

Importante alertar que a flexibilização das regras editalícias pode ser uma medida 
benéfica, desde que interpretada de forma correta, sem riscos de abrir caminho para 
eventual burla à lisura do certame.  

Assim é que se espera que os tribunais estejam cada vez mais preparados para 
analisar cada caso e diagnosticar quando de fato há excesso de rigor e quando o rigor 
exigido é necessário para a efetiva execução do serviço ou obra licitados. 

Compreendemos que aqueles documentos que não tenham imediato e evidente 
significado para a aquilatação do licitante, tudo isso deve, a nosso ver, ser 
escrupulosamente expungido de um bom edital, como condição sine qua non para que seja 
considerado bom. 

Afirma Ivan Barbosa Rigolin: “Dizemos rigorismo e não rigor, no sentido pejorativo 
mesmo, porque é isso que ocorre a todo tempo, observando-se que o poder público, em 
larga proporção e sem generalizar de todo, ainda não se libertou daquela antiga 
mentalidade, que é retrógrada, primitiva, tosca, rude, permeada pela indisfarçável 
insegurança sobre o direito aplicável ou pela preguiçosa má-vontade em abrir os olhos para 
o que interessa nos negócios públicos, de que a Administração precisa conhecer quem 
contrata. Dizendo-se apenas assim nada em de fútil nem de impróprio esse entendimento, 
porém é na sua aplicação prática que se dá o problema: de fato o poder público não pode 
contratar fornecedores desconhecidos e os aventureiros “paraquedistas” de todo gênero 
que pululam no mercado à espera de quem tenha a má idéia de os contratar, para a seguir 
chorar lágrimas de sangue. 

Se a Administração precisa de fato conhecer quem contrata, o fato é que é apenas 
em muito poucos aspectos que os precisa conhecer, e nunca, jamais em tempo algum, 
naquela infinidade de quinquilharias documentais e burocráticas que a lei de licitações 
permite exigir. Não se deve perder a Administração licitadora naquele cipoal de documentos 
que a lei apenas permite exigir, sem jamais exigir que o edital exija de fato.” (in 
HABILITAÇÃO NAS LICITAÇÕES: O HORROR CONTINUA, de Ivan Barbosa Rigolin). 

O objeto primordial da licitação é o de proporcionar a oportunidade de participação 
ao maior número de interessados. 

“Por outro lado, a licitação tem por finalidade o tratamento igualitário entre os 
participantes, tanto no tratamento como no julgamento das propostas, estampado no art. 3° 
da Lei. A Lei Maior, no mais belo de seus axiomas, garante que “todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza”, o que determina um tratamento isonômico para 
com todos. Para Marino Pazzaglini Filho, em “Princípios Constitucionais Reguladores da 
Administração Pública”, pág. 36, “o que não é possível é a disparidade (...) e a diversidade 
de aplicação ou interpretação da mesma lei, seja pela Administração Pública (...), dada a 
idênticas situações concretas”. 

“É verdade que os rigorismos exagerados devem ser evitados. Como sempre é 
lembrado Hely Lopes Meirelles, em “Direito Administrativo Brasileiro”, pág. 266, onde “o 
julgamento há de ser simples e objetivo, evitando-se rigorismos extremados, 
inconsentâneos com a boa exegese da lei”, recomendando que sejam arredadas do edital 
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todas as exigências inúteis ou inessenciais, e que, por isso mesmo, trazem em si o vezo 
burocratizado de tão somente criar embaraços aos licitantes. Entretanto, não cabe apenas 
o desapego a tais rigorismos. Há que se contrabalançá-lo com o tratamento igualitário, sem 
prejudicar um e favorecer o outro. O mesmo tratamento deve ser dado. Se se desqualifica 
uma licitante por um rigor, o mesmo peso deve ser usado para com todos.” (in Tratamento 
igualitário entre os licitantes nas fases de habilitação e julgamento por Bruno Soares de 
Souza Revista Jus Vigilantibus, Quinta-feira, 26 de julho de 2007) 

Como visto, o excesso de formalismo, com efeito, não deve permear as ações dos 
agentes públicos na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência repudiam o 
rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas que, a bem dos demais 
princípios regentes da Administração Pública, afastam a inabilitação e a desclassificação 
de concorrentes por fatos irrelevantes, que não afetam a objetividade e a efetividade de 
suas propostas perante o Poder Público e nem os põem em posição vantajosa em relação 
aos demais participantes. 

Nesse momento, a atividade do administrador deve ser instruída pelos princípios 
da razoabilidade, da proporcionalidade e da rejeição ao excesso de formalismo, além de 
outros igualmente relevantes; tudo dentro da pauta da Lei, mas sempre objetivo de ampliar 
ao máximo o espectro de concorrentes capazes de contratar com a Administração. 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ - segue esta linha, vejamos: 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. 
INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL 
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. 
1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir 
a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e 
prejudicando a escolha da melhor proposta. 
2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não 
houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local 
preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro 
excesso de formalismo. Precedentes. 
3. Segurança concedida. 
(MS 5.869/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11.09.2002, 
DJ 07.10.2002 p. 163) (grifos nossos) 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. 
1. É excessiva a exigência feita pela administração pública de que, em procedimento 
licitatório, o balanço da empresa seja assinado pelo sócio-dirigente, quando a sua 
existência, validade e eficácia não foram desconstituídas, haja vista estar autenticado pelo 
contador e rubricado pelo referido sócio. 
[...] 
3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o 
maior número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais 
vantajosa. 
4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No 
particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-
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se de produzir efeitos sem caráter substancial. 
5. Segurança concedida. 
(MS 5631/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13.05.1998, 
DJ 17.08.1998 p. 7) (grifos nossos) 
“Bem instruídas, estão assim, as bases da já sólida jurisprudência pátria, porque não se 
deve apenar servidores que de tudo fazem para prevalecer a finalidade da licitação, qual 
seja, a concorrência e a isonomia, fundamentada na perspectiva de ação do poder público, 
que muito das vezes fica entrevado por falta de ser alavancado em procedimentos 
demorados, pelo princípio da simplicidade, para alcançar-se a efetividade tão esperada e 
prestigiada quando os resultados do interesse coletivo são atendidos. E, que só podem ser 
feitos pelo caminho da discricionariedade de agentes intrépidos e sagazes, que por um 
enfoque distorcido acabam sendo vítimas de ações de improbidade infundadas.” (Rogério 
Wanderley Guasti, Advogado do Siqueira Castro – Advogados, Mestre em Direito e 
Economia pela UGF/Rio, MBA em Direito Tributário pela FGV/Rio, Professor da Faculdade 
Nacional. Publicado no Recanto das Letras em 17/11/2006. Código do texto: T293855). 

Para finalizar, a exigência do Balanço Patrimonial é para fins de conclusão em que 
a empresa apresenta condições de cumprir contratos de compra e venda, a apresentação 
de um simples cálculo por nossa parte é excesso de formalismo para não condição de 
fornecimento de materiais, sendo que o Saae poderá fazer estes cálculos para as devidas 
conclusões e se fazendo estes cálculos poderão verificar que temos amplas condições de 
fornecimento.  

Nestes termos, deve a recorrente ser declarada habilitada para o certame  e 
consequentemente realizada nova sessão pública. 

Isto posto, a Recorrente aguarda serenamente que as razões ora invocadas sejam 
detida e criteriosamente analisadas, e ao final, seja dado provimento ao recurso para o fim 
de declarar a Recorrente habilitada na licitação citada em epígrafe. 

Requer ainda que, pelo princípio da eventualidade, caso não seja  reconsiderada  
a  decisão  ora guerreada,  sejam  enviadas  as  presentes  razões,  à  apreciação  da  
autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 
4º. Do art. 109 da Lei 8.666/93.  

Termos em que pede deferimento. 
. 
 
 
    Atenciosamente, 
 
 
 
 
GERALDO NORONHA FERREIRA 
SÓCIO-GERENTE 
IDENTIDADE: M-5605.149 SSP/MG 
CPF: 789.121.306-25 
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