
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 01/2016 DOM 5217  de 01/06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00162.2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2015 

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 TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES LTDA – EPP,
em relação aos itens 1,2,3,4 e 5 do Pregão Eletrônico nº 039/2015 que tem por objeto a Formação de
ata de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
(Pulseira de classificação de riscos),  visando atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e 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:
TECNOMED DIST. DE PROD FARM E MED HOSP LTDA

“Vem  manifestar  intenção  de  interposição  de  recurso
referente  a  sua  desclassificação  no  Pregão  Eletrônico
39/2015”

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 certame estar fracassado, e considerando que o sistema licitações-e não abre campo para
manifestação de intenção de recurso quando não há vencedor declarado, no entanto no intuito de
promover a transparência dos atos do Pregão a mesma foi aceita, vale ressaltar que a recorrente não
demonstrou em sua manifestação as alegações propostas em inteiro teor no recurso apresentando,
sendo que os autos do processo ficaram e estão com vistas franqueadas conforme determina a lei.
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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 TECNOMED DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES LTDA – EPP., no âmbito do procedimento licitatório,

realizado na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº 039/2015.

A empresa, ora recorrente, foi considerada, inabilitada (fls. 525/526), porquanto não apresentou, na

forma  do  subitem  10.5.1  do  Edital,  a  Demonstração  dos  Lucros  e  Prejuízos  Acumulados  e

Demonstração do Resultado do Exercício de 2015.

Nas  razões,  acostadas  às  fls.  532/544,  requer  a  procedência  do  petitório  recursal  e,

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

argumentos em síntese:

a)  Que  a  interpretação restritiva  mesmo quando materialmente atenderam-se as  disposições  do

edital levaram a uma desclassificação maculada;

b) Que a não apresentação da Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstração do

Resultado do Exercício de 2015 não é motivo suficiente para a inabilitação;

c)  Que houve formalismo exacerbado por parte do pregoeiro,  uma vez que na análise feita pelo

contador o mesmo indicou que os índices exigíveis no subitem 10.5.5 do edital estão superior a 1 e

calculados de acordo com a fórmula exigida;

d) Que pareceres técnicos emitem uma opinião, cabendo a decisão exclusivamente ao pregoeiro, esse

solidificou a ilegalidade quando desclassificou a recorrente;

e) Que a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal estaria prejudicada.
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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, ou seja, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e

Demonstração do Resultado do Exercício de 2015, as quais compõem as demonstrações financeiras.

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

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”.

Tal disposição rechaça qualquer argumentação aventada pela defesa. Não olvidemos que o edital é a

lei interna do certame e vincula as partes. Como ensina DIOGENES GASPARINI1: “[...] estabelecidas as
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regras  de  certa  licitação,  tornam-se  elas  inalteráveis  a partir  da  publicação  do  instrumento

convocatório e durante todo o procedimento”.

Nesse toar é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO2:

“O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se
afirma,  em observação feliz,  que  é  a  sua ''lei  interna''.  Com efeito,  abaixo  da
legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras específicas de
cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições
nele estabelecidas, das quais não pode se afastar (art. 41).

Embora não seja exaustivo, pois normas anteriores e superiores o complementam,
ainda, que não reproduzidas em seu texto, como bem diz Hely Lopes Meirelles, o
edital é “a matriz da licitação e do contrato”; daí não se pode “exigir ou decidir
além ou aquém do edital”.

No mesmo sentido assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:3

“A vinculação ao instrumento convocatório  é  garantia do administrador  e  dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente  observadas  por  todos.  Se  a  regra  fixada  não  é  respeitada,  o
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administração ou
judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração
de  critérios  de  julgamento,  além  de  dar  a  certeza  aos  interessados  do  que
pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque
violação  à  moralidade  administrativa,  à  impessoalidade  e  à  probidade
administrativa.
[...]  Vedado  à  Administração  e  aos  licitantes  é  o  descumprimento  das  regras  de
convocação,  deixando  de  considerar  o  que  nele  se  exige,  como,  por  exemplo,  a
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais
hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48,
I, do Estatuto”.(grifo nosso)

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.

Frize-se, e não cabe olvidar, que o licitante poderia, na forma da legislação vigente, impugnar o edital

até o segundo dia útil que antecede a abertura do certame e não o fez. Após, o “direito se esvai com

a aceitação das regras do certame” (STJ – RESP 402826 – SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon).
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A somar, o entendimento do Tribunal  de Contas da União é claro ao refutar os casos em que a

Administração Pública não obedece às diretrizes traçadas no Edital. Vejamos:

“Pedido  de  reexame.  Representação.  Violação  do  princípio  da  vinculação  ao
instrumento convocatório. Negativa de provimento]

[VOTO]  4.  O princípio da vinculação ao instrumento convocatório,  expresso no
caput  do  art.  41  da  Lei  nº  8.666/1993,  dispõe:  “A  Administração  não  pode
descumprir  as  normas  e  condições  do  edital  ao  qual  se  acha  estritamente
vinculada.”

5. O edital torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão
cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Em sendo lei, o edital
e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a  Administração,  que  estará  estritamente
subordinada a seus próprios atos, quanto as licitantes - sabedoras do inteiro teor
do certame.
6. Somente  em  situações  atípicas  o  edital  pode  ser  modificado  depois  de
publicado,  observado o procedimento  adequado para tanto.  É  o princípio  da
inalterabilidade do instrumento convocatório.
7. Ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de
ser  da  licitação  e  viola  vários  princípios  que  direcionam  a  atividade
administrativa, tais como: da legalidade, da moralidade e da isonomia, além
dos já citados anteriormente. AC-2367-34/10-P   Sessão: 15/09/10 Grupo: I Classe:
I Relator: Ministro
VALMIR CAMPELO – Fiscalização”. (grifos apostos)

“[Representação.  Aquisição de licença de "software" para confronto dos saldos
contábeis do Siscofis com os do Siafi, incluindo treinamento e serviços de suporte
técnico "on-site". Descumprimento do princípio da vinculação da administração e
dos licitantes ao instrumento convocatório]
[ACÓRDÃO] 9.1. com fundamento no art. 113, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, c/c os
arts.  235  e  237,  inciso  VII,  do  Regimento  Interno/TCU,  conhecer  da  presente
Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
9.2. determinar à Secretaria de Economia e Finanças/Comando do Exército que
doravante,  quando  for  deflagrar  torneios  licitatórios,  observe  as  regras  e  os
princípios  norteadores  desses  procedimentos  administrativos,  principalmente  o
princípio  da  vinculação  da  administração  e  dos  licitantes  ao  instrumento
convocatório, de acordo com art. 3º c/c 41 da Lei n. 8.666/1993; art. 9º da Lei n.
10.520/2002; e art. 5º do Decreto n. 5.450/2005;
[PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO]
18. As  próprias  razões  de  justificativa  trazidas  aos  autos  confirmam  que  as
funcionalidades  almejadas  com  aquisição  do  Consiafi  não  foram  plenamente
alcançadas, haja vista a necessidade de lançar mão de outras ferramentas para
que a Administração possa usufruir da maneira plena do software contratado.
19. Dessarte,  o  quadro  ora  delineado  nos  autos  demonstra  que  houve
inobservância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(AC-2367-34/10-P)%5BNUMD%5D%5BB001%5D
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tanto  a  Administração  quanto  o  licitante,  visto  que  restaram  configuradas
hipóteses de não-atendimento aos requisitos previamente definidos no edital do
certame,  em  que  pesem  as  falhas  acima  especificadas  aparentarem  não
comprometer o funcionamento e a operacionalidade da solução de informática
contratada pela SEF, principalmente ao se considerar as soluções encontradas pelo
órgão para correção dessas impropriedades.
20. Acerca  da  questão  versada  nos  esclarecimentos  prestados  fora  do  prazo
previsto no edital, vale rememorar que deveriam ter sido feitos publicamente em
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente pelo endereço eletrônico especificado no edital (item 73 do edital,
fl. 45). No entanto, a SEF apreciou e respondeu questionamento sobre o certame à
empresa [licitante] quando já expirado o prazo editalício.
21. A prática revela novamente desrespeito às regras previstas em edital. Ocorre
que não se depreende dos elementos colacionados aos autos que essa ocorrência
tenha favorecido a empresa autora da solicitação de esclarecimentos [licitante]
tampouco a empresa que se sagrou vencedora do torneio licitatório, a empresa
[omissis].
22. Firmadas  essas  premissas,  conclui-se  que  a  falha  que  permeou  o
procedimento licitatório deflagrado pela SEF foi a inobservância do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório. Tal comando obriga a Administração e
o  licitante  a  cumprirem  as  regras  e  condições  previamente  estabelecidas  no
edital, haja vista que     os interessados elaboram e apresentam as suas propostas
com  base  nas  disposições  gizadas  nesse  documento.  Logo,  a  aceitação  de
proposta ou celebração de ajustes em desacordo com as regras anteriormente
fixadas  nos  instrumentos  convocatórios  pode  comprometer  a  isonomia  e  a
obtenção da proposta mais vantajosa para o Poder Público, que são princípios
basilares e norteadores dos procedimentos desse jaez. AC-0966-04/11-1   Sessão:
15/02/11  Grupo:  II  Classe:  VI Relator:  Ministro  MARCOS  BEMQUERER  –
Fiscalização”. (grifos apostos)

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.

Cabendo,  neste  aspecto, destacar  que  o  Poder  Público  se  acautele  em  face  de  contratações

significativas,  principalmente  quando  muitos  recursos  estão  envolvidos.  A  presente  licitação  tem

orçamento estimado em R$ 1.145.333,30 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil trezentos e trinta

https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/MostraDocumento?lnk=(AC-0966-04/11-1)%5BNUMD%5D%5BB001%5D
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e três reais e trinta centavos). No caso em tela o processo foi homologado no valor de R$ 71.163,92

(Setenta  e  um  mil  cento  e  sessenta  três  reais  e  noventa  e  dois  centavos)  e  após  anulação  da

homologação  a  proposta  apresentada  pela  empresa  recorrente  passou  a  ser  na  ordem  de  R$

716.032,50  (Setecentos  e  dezesseis  mil  e  trinta  e  dois  reais  e  cinquenta  centavos),  portanto  a

recorrente aventar que sua proposta é a mais vantajosa quando na verdade houve um acréscimo de

quase 1000% (mil  por cento) é no mínimo descabido,  mesmo essa proposta estando dentro dos

limites estimados pela administração, não obstante a economia de escala no certame em questão

restou prejudicada, a título exemplificativo a recorrente ofertou para um quantitativo de 201.810 und

(cor amarelo), o valor de unitário de R$ 0,30 (trinta centavos) e para o quantitativo de 327.620 und

(cor verde) o valor unitário de R$ 1,90 (Um real e noventa centavos) quando na verdade no mínimo o

contrário deveria ter acontecido, mesmo a disputa sendo por item a recorrente teve oportunidade de

reduzir o valor de sua oferta, pois o pregoeiro solicitou a redução no sistema e a recorrente não o fez.

Todavia,  o  que  não  se  pode  é  admitir  formalidade  excessiva  ou  desnecessária  na  eleição  dos

requisitos do instrumento convocatório. As informações devem ser prestadas visando a propiciar o

exame da real situação financeira das empresas e isso foi o solicitado no edital.

Não obstante, com o escopo de rechaçar todas as teses aventadas, passa-se a análise dos pontos

trazidos à baila nas razões recursais.  Aponta a empresa, ora recorrente, que atendeu ao subitem

10.5.1, porquanto a inabilitação não pode decorrer da não apresentação da Demonstração dos Lucros

e Prejuízos Acumulados e Demonstração do Resultado do Exercício de 2015.

Refere, a justificar o supramencionado:

a)  Que  a  interpretação  restritiva  mesmo quando materialmente  atenderam-se  as  disposições  do

edital levaram a uma desclassificação maculada;

b) Que a não apresentação da Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstração do

Resultado do Exercício de 2015 não é motivo suficiente para a inabilitação;

c)  Que houve formalismo exacerbado por parte do pregoeiro,  uma vez que na análise feita pelo

contador o mesmo indicou que os índices exigíveis no subitem 10.5.5 do edital estão superior a 1 e

calculados de acordo com a fórmula exigida;
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d) Que pareceres técnicos emitem uma opinião, cabendo a decisão exclusivamente ao pregoeiro, esse

solidificou a ilegalidade quando desclassificou a recorrente;

e) Que a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal estaria prejudicada.

Passa-se,  então,  a  análise  das  teses  aventadas  e  a  desmistificação  dos  conceitos  trazidos  pela

empresa recorrente.

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

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.
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Por certo que, numa licitação de grande valor estimado como esta,  será exigida a totalidade das

condições  elencadas  no  artigo  31  da  Lei  de  Licitações.  Só  assim,  garantir-se-á  a  execução  da

obrigação. Nesse passo, uma vez apontados os documentos que o licitante deve apresentar, se não o

fizer, será inabilitado no certame. Em caso análogo decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina

pelo acatamento dos preceitos contidos no edital4:

“Da leitura das razões do indeferimento do recurso administrativo interposto
pela agravada, infere-se que esta, de fato, não atendeu àquele exigência, ao
contrário do que fez agravante, segundo ressai dos documentos de fls. 295/300
dos autos.
Ora, se a intenção do Legislativo, com tal exigência, era verificar a capacidade e
a regularidade econômico-financeira,  não há,  em princípio,  justificativa  para
que a impetrante se subtraísse ao seu cumprimento.
Não  se  trata  aqui  de  louvar  o  formalismo  exacerbado  no  cumprimento  das
exigências previstas no edital de licitação em questão. É plenamente justificável,
tendo em vista o montante e o objeto do certame, que o órgão licitante exija o
cumprimento de requisito básico previsto no edital que, aliás, foi bem claro na
discriminação da documentação relativa à regularidade econômico-financeira.
Se  o  instrumento  convocatório  tivesse  sido  omisso  acerca  da  forma  de
apresentação do referido balanço patrimonial,  por certo que a agravada não
poderia  ter  sido  prejudicada,  bastando,  aí  sim,  a  oportunização  para  que
comprovasse  que  o  documento  apresentado  realmente  correspondia  às
informações contábeis da empresa. (grifo nosso)
[...]
Em  situações  similares,  esta  Corte  de  Justiça  não  deu  guarida  a  recursos
manejados com a finalidade de obviar exigências editalícias:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO MUNICIPAL -
EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - CONCORRENTE QUE
APRESENTA SOMENTE O PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO E
COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS  -  DOCUMENTOS DIFERENTES DO        
EXIGIDO E INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REGULARIDADE 
FISCAL - INABILITAÇÃO DEVIDA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES - DECISÃO 
QUE DENEGOU A LIMINAR - DESPROVIMENTO DO RECURSO" (Agravo de 
Instrumento n. 2007.011341-8, de Içara, Rel. Des. Orli Rodrigues, j. em 06/11/07).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO 
LICITATÓRIO  -  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  TODAS  AS  EXIGÊNCIAS  DO  EDITAL - 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE - EMPRESA CONCORRENTE INABILITADA - 
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO À  DIREITO LÍQUIDO E  CERTO -  
LIMINAR  NEGADA  - RECURSO DESPROVIDO.
'A  vinculação  ao  edital  é  o  princípio  básico  de  toda  licitação.  Nem  se
compreenderia  que  a  Administração  fixasse  no  edital  a  forma  e  o  modo  de
participação dos licitantes e  no decorrer  do procedimento ou na realização do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas
em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal,
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vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu'
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo. 27ª ed., São Paulo: Malheiros, p.
263)"(Agravo de Instrumento n. 2005.013896-4, da Capital, Rel. Des. Rui Fortes, j.
em 14/08/07)”.

No mesmo  toar:  “Mandado  de  Segurança  n.  2001.024375-0,  da  Capital.  Relator:  Des. Vanderlei

Romer. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL QUE PREVÊ A APRESENTAÇÃO DE

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 31 DA LEI

N. 8.666/93. DESCUMPRIMENTO PELO IMPETRANTE. INABILITAÇÃO. ATO LÍDIMO. DENEGAÇÃO DA

ORDEM. "A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha

estritamente vinculada" (art. 41 da Lei de Licitações). Vistos, relatados e discutidos estes autos de

mandado  de  segurança  n.  2001.024375-0,  da  Comarca  da  Capital,  em  que  é  impetrante  NEC

COMPUTERS LTDA., sendo impetrado SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO: ACORDAM, em

Grupo de Câmaras de Direito Público, por votação unânime, denegar a ordem. Custas na forma da lei.

TJSC, 11 de junho de 2003.”

Alega a empresa TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES LTDA

– EPP. Que a interpretação restritiva mesmo quando materialmente atenderam-se as disposições do

edital  levaram a uma desclassificação maculada e que a não apresentação da Demonstração dos

Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstração do Resultado do Exercício de 2015 não é motivo

suficiente para a inabilitação.

Mais uma vez não procede o argumento trazido à baila.

Explico.

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;”
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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”

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.
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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 Licitações5 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

competição e, sim, garantir que o vencedor da licitação possa prestar o serviço na integralidade. Só

assim, a Administração Pública estará resguardando 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.

A  doutrina  de  ANTONINHO  MARMO  TREVISAN6 aclara  a  matéria  e  define  os

termos “balanço patrimonial” e “demonstrações contábeis” em sua obra Como entender balanços:

“O que é balanço patrimonial?
O Balanço Patrimonial é apenas uma das demonstrações financeiras preparadas
pelas empresas e demais organizações. Mostra a posição financeira e patrimonial
dessa empresa numa determinada data – normalmente em 31 de dezembro –
como se fosse uma fotografia.
[...]
Quais são as demais Demonstrações Financeiras de uma empresa?
São elas: Demonstrações do Resultado do Exercício;  Demonstrações de Lucros e
Prejuízos Acumulados, que pode ser substituída nas empresas de capital aberto
pela  Demonstração  das  Mutações  do  Patrimônio  Líquido;  Demonstrações  dos
Fluxos de Caixa; Demonstrações de Valor Adicionado, obrigatória apenas para as
companhias abertas, e Notas Explicativas”. (Grifo nosso)
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No mesmo sentido, importa destacar o disposto no artigo 176, §4º, da Lei das Sociedades por Ações
(Lei  n.º  6404/76),  ao  estabelecer  que:  “As  demonstrações  serão complementadas  por  notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento
da situação patrimonial e dos resultados do exercício”.

Na mesma linha, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, no livro
Processo Licitatório e  a Lei  Complementar n.º  123/2006 – Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte: Teoria e Prática -, permite a Contabilidade Simplificada, restrita às condições de regularidade
fiscal,  e  obriga  a  apresentação,  independente  do  porte  da  empresa,  de  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis, conforme segue:

“A contabilidade simplificada a ser adotada pelas ME e EPP deve seguir, portanto,
as  disposições  do  Código  Civil,  já  comentadas,  e  as  Normas  Brasileiras  de
Contabilidade (NBC). O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) dispõe sobre os
critérios  e  procedimentos  de  escrituração aplicáveis  a todas  as entidades,  por
meio da NBC ITG 2000
– Escrituração Contábil.
(...)
Em  relação  ao  processo  licitatório,  destaca-se  o  item  12  da  ITG  2000,  que
determina que a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises,
demonstrativos  e  demonstrações  contábeis  são  de  atribuição  e  de
responsabilidade  exclusivas  do  profissional  da  Contabilidade  legalmente
habilitado.
Dessa forma, todos os documentos entregues durante o certame licitatório, que
tenham por base a escrituração contábil,  devem ser elaborados e emitidos por
profissional da Contabilidade, estando, assim, sob sua responsabilidade.
O  Livro  Diário  e  o  Livro  Razão,  juntamente  com  as  técnicas  de  escrituração
contábil,  são a  base da Contabilidade,  porque evidenciam todas as  operações
ocorridas na entidade e permitem a elaboração das demonstrações contábeis.
Quanto  ao  Livro  Diário,  devem  ser  lançadas,  em  ordem  cronológica,  com
individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações
ocorridas,  e  quaisquer outros  fatos  que  provoquem  variações  patrimoniais,
inclusive as potenciais, como as contas de compensação.
Destaca-se  que,  em  caso  de  escrituração  contábil  em  forma  digital,  não  há
necessidade de impressão e encadernação em forma de livro, porém o arquivo
magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela
entidade.
A  entidade  é  responsável  pelo  registro  público  de  livros  contábeis  em  órgão
competente  e  por  averbações exigidas  pela  legislação de recuperação judicial,
sendo atribuição do profissional da Contabilidade a comunicação formal dessas
exigências à entidade.
Por  fim,  as  Demonstrações  Contábeis  devem  ser  transcritas  no  Livro  Diário,
completando-se  com  as  assinaturas  do  titular  ou  de  representante  legal  da
entidade  e  do  profissional  da  contabilidade  legalmente  habilitado.  Esse  é  um
requisito  essencial  no  processo  licitatório,  pois  muitas  vezes  empresas  são
inabilitadas  na  qualificação  econômico-financeira  por  não  apresentarem  as
Demonstrações  Contábeis  transcritas  do  respectivo  Livro  Diário  devidamente
autenticado no Registro Público competente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 DESIG. ATO 01/2016 DOM 5217  de 01/06/2016

Dessa forma,  para  a  participação em processos  licitatórios,  um dos  requisitos
para  qualificação  econômico-financeira  é  a  apresentação  das  Demonstrações
Contábeis  e  Livros  Diários  escriturados  e  registrados  na  forma  da  legislação
vigente,  o que pode ser feito,  para as microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma de uma contabilidade simplificada”.7

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,  incluindo-se  nessas  a

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e DRE -  Demonstração do Resultado do Exercício

de 2015.

Por conseguinte, no que tange à contabilidade das microempresas e das empresas de pequeno porte

deve ser aplicada a Resolução n.º 1255/2009, do Conselho Federal de Contabilidade, a qual arrola,

como objetivo das demonstrações contábeis, o que segue:

“2.2 O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas é
oferecer  informações  sobre  a  posição  financeira  (balanço  patrimonial),  o
desempenho (resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa da entidade, que
é útil para a tomada de decisões de vasta gama de usuários que não está em
posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades de
informações”

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”.

Essa característica é de suma importância para o caso telado, pois  a  omissão Demonstração dos

Lucros e Prejuízos Acumulados e DRE -  Demonstração do Resultado do Exercício de 2015, importa

reconhecer que a empresa desrespeita a resolução do Conselho Federal de Contabilidade.

Em consonância, a mesma Resolução especifica os itens que formam as demonstrações contábeis,

afastando as alegações da empresa, ora recorrente:
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“3.17 O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve 
incluir todas as seguintes demonstrações:

(a) balanço patrimonial ao final do período;
(b) demonstração do resultado do período de divulgação;
(c) demonstração  do  resultado  abrangente  do  período  de  divulgação.  A
demonstração  do  resultado  abrangente  pode  ser  apresentada  em  quadro
demonstrativo  próprio  ou  dentro  das  mutações  do  patrimônio  líquido.  A
demonstração  do  resultado  abrangente,  quando  apresentada  separadamente,
começa  com  o  resultado  do  período  e  se  completa  com  os  itens  dos  outros
resultados abrangentes;
(d) demonstração  das  mutações  do  patrimônio  líquido  para  o  período  de

divulgação;
(e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;
(f) notas  explicativas,  compreendendo  o  resumo  das  políticas  contábeis
significativas e outras informações explanatórias.

Dito isto, mais uma vez não assiste razão ao recorrente.

Em última análise,  cumpre  registrar  que  o  recurso  da  empresa  TECNOMED  DISTRIBUIDORA  DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES LTDA – EPP.  mostra-se insulado e merece reproche

pelos motivos e argumentos expostos, principalmente ao dizer que pareceres técnicos emitem uma

opinião,  cabendo  a  decisão  exclusivamente  ao  pregoeiro  que  agiu  na  ilegalidade  quando

desclassificou a recorrente. Pois bem, considerando toda a fundamentação exposta 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 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.
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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  e  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  em  observâncias  aos  dispositivos  legais
aplicáveis ao feito, sopesando o atendimento às exigências mínimas estabelecidas no instrumento
convocatório, e considerando o parecer técnico fls. 546/548, ante a inconsistência dos argumentos
sustentados pela recorrente, assim, conheço o recurso interposto tempestivamente pela empresa
TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES LTDA – EPP, para no
mérito julgá-lo improcedente.

Em conformidade com a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, encaminhamos os autos
para a Autoridade superior para decisão e providências cabíveis julgadas necessárias.

Porto Velho, RO 06 de julho de 2016
ANTONIO FABRÍCIO PINTO DA COSTA
Pregoeiro
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