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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00153.2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2016 

RESPOSTA AO RECURSO

O  Pregoeiro  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  no  exercício  das  suas  atribuições
regimentais designadas pela Portaria ASTEC/SEMUSA nº 078/2015, de 18/05/2015 publicada no dom
nº 4.970 de 19/05/2015, e por força dos art. 4º, incisos XVIII e XX da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002;  art.  10,  inciso  VII  do  Decreto  Municipal  nº  10.300  de  17  de  fevereiro  de  2006,  e,
subsidiariamente,  no  couber  a  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  apresenta,  para  os  fins
administrativos a que se destinam suas considerações e decisões acerca do Recurso interposto pela
empresa BAZAR E PAPELARIA CRISTAL LTDA-ME,  em relação ao item 09 do Pregão Eletrônico nº
014/2016 que tem por objeto a Formação de ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E CAIXAS DE ISOPOR, conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas no Anexo II do Edital.

DO REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO VIA E-MAIL                                                 

Foi registrada no e-mail cplequipe1@hotmail.com - e a seguinte intenção de recurso:

                                                                                                                 BAZAR E PAPELARIA CRISTAL LTDA-ME

“Enfase das da nossa desclassificação em virtude de nossa falha não
tirado  copias  de  todas  as  paginas  necessárias  do  livro  caixa  da
empresa para  extração  dos índices  de liquidez  para  a  classificação
econômica,  não  concordamos  pois  temos  como  provar  boa  saúde
econômica  da  empresa  com  documentação.  Deste  modo  pedimos
interposição. entregarmos documentos que prove.
Desde já agradecemos e ficamos no aguardo.”

DA ACEITABILIDADE DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO
DE RECURSO E DO PRAZO                                                                                                                          

Haja vista que a manifestação de intenção de recurso do licitante preencheu os requisitos mínimos
para sua aceitação, mesmo não havendo declaração de vencedor, como preceitua Inciso XVIII do Art.
4º da Lei 10.520/2002, Art. 26 do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006 e Item 11.2 do edital
haja vista o ITEM 09 estar fracassado, e considerando que o sistema licitações-e não abre campo para
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manifestação de intenção de recurso quando não há vencedor declarado, no entanto no intuito de
promover a transparência dos atos do Pregão, foi dado prazo quanto a manifestação de interesse em
interposição de recursos no Chat da página principal, pelo que o licitante manifestou sua intenção  via
e-mail. Vale ressaltar que os autos do processo ficaram e estão com vistas franqueadas conforme
determina a lei.

DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO E DO PRAZO                                                                  

De  acordo  com  o  Decreto  Municipal  nº  10.300/2006,  em  seu  artigo  26,  após  manifestação  de
intenção de recurso, o prazo para apresentação das razões do recurso é de 3 (três) dias, E assim
cumpriu a empresa ao apresentar no prazo determinado o recurso. Portanto, a recorrente merece ter
seu mérito analisado, visto que respeitou os prazos estabelecidos nas normas sobre o assunto.

 DOS FATOS                                                                                                                                                    

Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto pela empresa BAZAR E PAPELARIA CRISTAL

LTDA-ME., no âmbito do procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº

014/2016.

A empresa,  ora  recorrente,  foi  considerada,  inabilitada (fls.  0816/0817),  porquanto  apresentou o

balanço  patrimonial  incompleto,  apresentando  apenas  parte  final  do  passivo,  sendo  portanto

impossível a realização da análise dos dados contábeis da empresa, portanto em desacordo com o

item 10.5.1 do edital, art. 31, i, da lei 8.666/93 e arts. 1.179 e 1.186, ii da lei 10.406. de 10 de janeiro

de 2002 e arts. 132 e 176 da lei 6404/76. 

Nas  razões,  acostadas  às  fls.  869/871,  requer  a  procedência  do  petitório  recursal  e,

conseguintemente,  a  habilitação  para  prosseguir  no  certame.  Aventa,  para  tanto,  os  seguintes

argumentos em síntese:

a) A decisão merece ser reformada, assumindo o erro, uma vez que de maneira equivocada o

balanço foi  entregue  incompleto  e  que  o  erro  não  foi  intencional  e  seria  um problema

sanável, alegando que empresa ora recorrente tem total  condição de fornecer o produto

ofertado;
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b) Que dentre todos as arrematantes foi a Única a manifestar o desejo de negociação no

sentido  de  reduzir  os  preços  de  sua  proposta  em  conformidade  com  o  estimado  pela

administração;

e) Que a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal estaria prejudicada já que o item

09 foi declarado fracassado.

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se pelo conhecimento recurso

interposto. Cumpre registrar, antes de adentrar e rebater os tópicos aventados pela recorrente, que

as  decisões  aqui  tomadas  decorrem,  inicialmente,  do  Princípio  da  Vinculação  ao  Instrumento

Convocatório. O artigo 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os

interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital.

Por sua vez, o Instrumento Convocatório é claro ao elencar os documentos necessários para que o 

licitante comprove a qualificação econômico-financeira:

                                  10.5 – Da Qualificação Econômica – Financeira
10.5.1. As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial e  Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
Balancetes  ou  Balanços  provisórios,  tais  documentos  terão  que   obedecer  aos
requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados  pela Ciência
Contábil  e  deverão  conter  a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do
contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade

Ressalta-se  que,  a  previsão  em  comento  não  fere  qualquer  princípio  do  direito  administrativo

estando, pois, amparada na legalidade.

Analisando  o  feito,  verifica-se  que  a  empresa  recorrente  não  foi  habilitada  no  procedimento

licitatório,  pois  deixou  de  apresentar  documentos  indispensáveis,  que  fazem  parte  das

Demonstrações financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei

conforme solicitado no o subitem 10.5.1,  apresentando o balanço patrimonial incompleto, apenas

com parte final do passivo, sendo portanto impossível a realização da análise dos dados contábeis da

empresa, portanto em desacordo com o item 10.5.1 do edital, art. 31, i, da lei 8.666/93 e arts. 1.179 e

1.186, ii da lei 10.406. de 10 de janeiro de 2002 e arts. 132 e 176 da lei 6404/76. 

A apresentação do subitem em comento, uma vez previsto no Edital, faz-se obrigatória, porquanto

não  houve,  quanto  a  sua  exigência,  qualquer  impugnação  no  prazo  legal.  Ademais,  consoante
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previsão no artigo 41 da  Lei  de  Licitações:  “A  Administração não pode descumprir  as  normas  e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Outrossim, não há falar em excesso de formalismo por parte do Pregoeiro ao impor o cumprimento

às exigências editalícias. Ordenar que os licitantes preencham todos os itens estabelecidos resguarda

os princípios da legalidade e da isonomia. Permitindo, pois, a prevalência do Interesse Público.

Evidente  que  adotar  tal  entendimento  não  denota  que  a  Administração  Pública/Pregoeiro  está

subsumindo-se ao rigorismo formal. A exigência constante no edital,  ou seja, de que os licitantes

apresentem:  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  financeiras  do  último  exercício  social  já

exigíveis e apresentados na forma da Lei,  que comprove a boa situação financeira da empresa,

vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer

aos requisitos  formais de elaboração estabelecidos  em lei  e  os  indicados  pela  Ciência  Contábil  e

deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no

conselho Regional de Contabilidade - mostra-se adequada.

Como já afirmado anteriormente, o edital define, dentro da legalidade, quais são as regras entre a

Administração  Pública  e  os  licitantes,  sendo que uma das  exigências  para  a  habilitação  é  que a

empresa apresente “Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do último exercício social já

exigíveis e  apresentados na forma da Lei,  que comprove a boa situação financeira da empresa,

vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais  documentos terão que obedecer

aos requisitos formais de elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados pela  Ciência  Contábil  e

deverão  conter  a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no

conselho Regional de Contabilidade”, assim comprovada estará a qualificação econômico-financeira.

Convém ressaltar, que a qualificação econômico-financeira, na lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, “[...]

corresponde  à  disponibilidade  de  recursos  financeiros  para  a  satisfatória execução do objeto  da

contratação. [...] O interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (mão

de  obra,  matérias-primas,  maquinário,  tecnologia)  necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações

advindas do contrato. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será titular de direito de

licitar, pois a carência de recursos faz presumir a inviabilidade da execução satisfatória do contrato e

a impossibilidade de arcar com as consequências de eventual inadimplemento”. Acrescenta, ainda, o
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autor  que “a  qualificação  econômico-financeira  somente  poderá  ser  apurada  em  função  das

necessidades concretas, de cada caso. Não é possível supor que ''qualificação econômico-financeira''

para executar uma hidrelétrica seja idêntica àquela exigida para fornecer bens de pequeno valor”.

Acertada está a doutrina do mestre administrativista, porquanto cabe à Administração Pública, no

caso concreto a ser licitado, explicitar os requisitos a serem preenchidos para que o licitante seja

considerado habilitado quanto à qualificação econômico-financeira.

Solicita  a  empresa  BAZAR  E  PAPELARIA  CRISTAL  LTDA  -ME que  a  decisão  do  pregoeiro  seja

reformada, haja vista sua proposta ser a mais vantajosa e também por ser a  única e negociar a

redução de sua oferta de modo que atenda aos anseios da administração.

O artigo 31, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 possui a seguinte redação:

“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;”

O artigo citado permite que a Comissão de Licitações/Pregoeiro, na formulação do Edital, elenque, de

maneira clara e sem omissões, os documentos a serem apresentados e a forma de exibição.

Fato que ocorreu na situação em apreço, pois o edital definiu de modo preciso quais os documentos

deveriam  ser  acostados  pelos  licitantes.  Vejamos:  “10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar

Balanço  Patrimonial  e   Demonstrações  financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e

apresentados na forma da Lei,  que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua

substituição por Balancetes ou Balanços  provisórios,  tais  documentos  terão  que  obedecer  aos

requisitos  formais  de elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os  indicados  pela  Ciência  Contábil  e

deverão  conter  a assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado no

conselho Regional de Contabilidade”
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O edital traz, de igual modo, a legislação que ampara essa obrigação:

“10.5.2.  As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente  exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
10.5.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
-   por  fotocópia  dos  Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento  do  Livro  Diário,
devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.
10.5.4.  Para  comprovar  a  boa  situação  financeira,  as  Licitantes  terão  que
apresentar  junto  com  o  Balanço  atual  e  as  Demonstrações  Contábeis,  análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo 
SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =  Ativo Circulante
Passivo Circulante 
10.5.5. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC),  com  o  resultado  igual  ou  superior  a  (=>1),  calculados  de  acordo  com  a
aplicação das fórmulas.
10.5.6.  A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer dos índices constantes do subitem 10.5.5deste Edital, deverá comprovar
capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco  por cento) do
montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da
Lei 8.666/93.
10.5.7  Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial,  expedida  pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa
jurídica com data de expedição limitada a 30 (trinta) dias.”

Não se pode perder de vista, também, que a interpretação a ser dada ao disposto no artigo 31, inciso

I, da Lei de Licitações deve contemplar a expressão  “exigíveis e apresentados na forma da lei”, ou

seja, não é o estatuto licitatório que define como será feito o balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis, nem os seus conceitos.

A norma deve ser analisada de forma sistematizada, almejando-se o apuro teleológico. Como se pode

notar, e já dito anteriormente, as exigências inscritas na lei não possuem o escopo de restringir a
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competição e, sim, garantir que o vencedor da licitação possa prestar o serviço na integralidade. Só

assim, a Administração Pública resguardará o interesso público.

Dito isso, impende observar que a definição de balanço patrimonial e de demonstrações contábeis

decorre,  não da lei  de licitações e,  sim,  de outros  dispositivos,  dentre  eles a  Lei  das Sociedades

Anônimas e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade.

De todo exposto, depreende-se que, para o preenchimento dos requisitos da Lei de Licitações quanto

à capacidade econômico-financeira, é imprescindível, inclusive para as empresas de pequeno porte, a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis.

A Resolução n.º 1255/2009 elenca, também, doze características qualitativas das informações em

demonstrações  contábeis  das  quais  citarei  nove:  compreensibilidade,  relevância,  materialidade,

confiabilidade,  primazia  da  essência  sobre  a  forma,  prudência,  integralidade,  comparabilidade  e

tempestividade. Dentre as citadas, merece destaque a integralidade.

Vejamos:  “para  ser  confiável,  a  informação  constante  das  demonstrações  contábeis  deve  ser

completa dentro dos limites da materialidade e custo. Uma omissão pode tornar a informação falsa

ou torná-la enganosa e, portanto, não confiável e deficiente em termos de sua relevância”.

Em última análise, cumpre registrar que ao receber o Recurso interposto pela empresa  BAZAR E

PAPELARIA CRISTAL LTDA -ME, o mesmo fazendo-se valer da diligência conforme previsão editalícia,

senão vejamos: 

“O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá  promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,  devendo os licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado (...)” Grifo nosso.

Solicitou á recorrente fls. 872 dos autos o Balanço patrimonial, conforme solicita o Edital no item

10.5.1, Pois bem, desta feita o pregoeiro, solicitou reanálise técnica no sentido de obter novo parecer

contábil, fls. 885, pois, com tudo o que já foi exposto nos presentes autos, corroboramos que de fato

é necessário análise técnica para que a decisão do pregoeiro seja certa ao julgar os documentos de

habilitação e os materiais ofertados bem como sua qualidade e confiabilidade, sendo esta decisão

em perfeita consonância com a legislação vigente,  ressalta-se que o parecer técnico,  mesmo de

caráter  eminentemente  opinativo,  pode  ensejar  a  responsabilização  do  agente  que,

injustificadamente, descuidou do seu dever de bem opinar e orientar.  Ademais,  a  Administração
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Pública deve primar pelo respeito aos princípios  abarcados na Constituição Federal,  dentre eles:

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, acatando, portanto, a supremacia

do interesse público e a isonomia entre os licitantes.

DA CONCLUSÃO/DECISÃO DO PREGOEIRO                                                                                                          

Inicialmente cabe informar que o certame foi  conduzido  de maneira  imparcial  e  isonômico pelo
pregoeiro. Este tem o dever de agir visando o interesse público e a proposta mais vantajosa para a
administração,  além  de  obedecer  rigorosamente  a  todos  os  princípios  que  regem  o  universo
licitatório, dentre eles a vinculação ao instrumento convocatório. Nesse prumo, cumpriu atentamente
com todos os requisitos estabelecidos em edital, junto a observância do critério de julgamento desta
licitação: O menor preço por item, respeitando os valores individuais de cada item.

Por  todo  exposto,  primando  pelos  Princípios  gerais  que  regem  o  Direito  Administrativo,  mais
especificamente  no  caso  em  tela,  pelos  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade,  isonomia,
razoabilidade,  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  em  observâncias  aos  dispositivos  legais
aplicáveis ao feito, sopesando o atendimento às exigências mínimas estabelecidas no instrumento
convocatório, consubstanciado no parecer técnico fls. 0886/0887, e considerando a Supremacia do
Interesse Público, uma vez que este princípio está na base de todas as funções do Estado, por isso ele
constitui fundamento essencial em todos os ramos de direito público. Ademais o Estado tem o dever
de  perseguir  a  realização  do  interesse  público,  o  qual  representa  um  princípio  basilar  de  uma
sociedade democrática. Cabe ainda ressaltar que, todo ato administrativo deve ter uma finalidade,
isto é, exposição de qual interesse pretende-se atingir, além disso, este ato deve ser pautado pela
motivação e legalidade. Sabendo que de fato a proposta apresentou-se mais vantajosa, tendo sido a
empresa a única em aceitar redução no valor de sua oferta, e para que o item não seja fracassado,
causando transtorno, e dispêndio no orçamento com instauração de outro procedimento visando a
referida  aquisição,  assim, conheço o recurso  interposto tempestivamente pela  empresa BAZAR E
PAPELARIA  CRISTAL  LTDA  -ME,  para  no  mérito  julgá-lo  PROCEDENTE.  E  nesta  ocasião  e  em
conformidade com a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 a empresa será reclassificada
no certame no pregão 014/2016.

Porto Velho, RO 12 de Setembro de 2016

ANTONIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro
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