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PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.100/2019 

RECORRENTE: L. S. SENA

RECORRIDO: SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO: O registro de preço para a contratação de empresa especializada em disponibilizar por 
licença de uso mensal de sistema integrado para gestão da saúde baseados em tecnologias 
WEB; Prestação de serviços técnicos especializados para implantação, treinamento de usuários 
e acompanhamento dos usuários na utilização dos sistemas e também hospedagem dos 
sistemas WEB, em data center.

JULGAMENTO DE RECURSO

A PREGOEIRA E PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA, tendo em vista o recurso administrativo apresentado pela 
empresa L. S. Sena, decide sobre os pedidos formulados nos seguintes termos.

I -  RELATÓRIO.

A empresa L. S. Sena, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
13.0475.625/001-51, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n° 45, sala 212, Conquista 
Center, Centro, Vitória da Conquista/BA, neste ato representada por seu representante legal, 
ofertou recurso administrativo aduzindo, em uma breve síntese, que após ser vencedora na 
etapa dos lances verbais, passou-se a análise da habilitação jurídica da recorrente, sendo a 
mesma inabilitada em razão da ausência de balanço patrimonial.

Alega a recorrente, por conseguinte, que é microempresa optante do Simples 
Nacional, ressaltando que a legislação em vigor isenta a mesma da obrigação de apresentar o 
balanço patrimonial.

Assevera que existe duas hipóteses em que MEs e EPPs não precisam apresentar o 
balanço patrimonial. Trata-se da exceção contida no art. 3o do Decreto n° 6.204/2007. Assim, 
aduz que para a aquisição de produtos a pronta entrega ou para a locação de materiais, não é 
obrigatório o balanço.
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Salienta que os bens de pronta entrega são considerados aqueles que possuem entrega 
imediata, considerando o prazo de 30 dias. Aduz que se enquadra perfeitamente na exceção à 
regra, vez que seu produto encontra-se a disposição imediata da Administração.

Por fim, conclui requerendo o provimento do presente recurso, objetivando a reforma 
da decisão objurgada para o fim de habilitação da empresa recorrente.

II -  MANIFESTAÇÃO.

a) Da tempestividade.

O recurso foi ofertado no dia 22/08/2019.

Inicialmente, cumpre registrar que o item 14.1 do Edital prevê que: “Os licitantes que 
tiverem manifestado motivadamente a intensão de recorrer contra decisões do Pregoeiro 
deverão apresentar suas razões, no prazo único de 03 (três) dias, a partir do dia seguinte a sua 
manifestação".

A contagem do prazo para interposição de recurso se faz com base no art. 4°, inciso 
XVIII, da Lei n° 10.520/02.

No presente caso, a data da lavratura da Ata referente ao procedimento licitatório em 
comento ocorreu no dia 21.08.2019. Assim, o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso iniciou em 22.08.2019 (quarta-feira) com término previsto para o dia 
26.08.2019 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivo o presente recurso.

b) Do mérito.

Sobre à dispensabilidade da apresentação de balanço patrimonial, registrado na 
Junta Comercial, durante a fase de habilitação, parta Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, criou-se uma controvérsia muito grande em decorrência da revogada Lei n. 9.317/96, que 
dispunha sobre o regime tributário destas empresas.

Tal mito se originou da redação dada pelo § 1° do art. 7° da Lei 9.317/96, que 
dispunha sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e as 
dispensava de efetuar escritura comercial.

Ocorre que cessaram os efeitos da referida dispensa de escrituração fiscal tratada 
pela Lei n. 9.317/96, visto que foi revogada pela Lei Complementar 123/06, que introduziu em 
seu art. 27 a possibilidade das microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Simples Nacional a possibilidade de adotarem contabilidade simplificada. Vejamos o aludido 
dispositivo:
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Art. 27. “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”.

Portanto, a empresa que tiver interesse em participar de procedimentos licitatórios 
deverá observar o inciso I do art. 31 da Lei n. 8.666/93, que prevê, para fins de qualificação 
económico-financeira, a exigência de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 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.

O artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 estabelece que:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação económico-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.

Desse modo, embora as microempresas e empresas de pequeno porte possam 
adotar modelos de contabilidade simplificada, os dispositivos legais acima mencionados não 
dispensam a apresentação do balanço patrimonial para fins de habilitações em licitações.

A única exceção se dá para os casos de habilitação em licitações para o 
fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, conforme prevê o art. 
3o do Decreto 6.204/2007, o que notoriamente não se enquadra na presente licitação.

Art. 3°. Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a 
locação de materais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.

Assim, devemos observar o estabelecido no § 4° do art. 40 da Lei n. 8.666/93, que 
considera compra para entrega imediata aquelas com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias.

§4°. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 
trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas.

Com efeito, observa-se que a presente licitação objetiva a contratação de empresa 
especializada em disponibilizar por licenca de uso mensal de sistema integrado para gestão da 
saúde baseada em tecnologias WEB: Prestação de serviços técnicos especializados para 
implantação, treinamento de usuários e acompanhamento dos usuários na utilização dos 
sistemas e também hospedagem dos sistemas Web, de modo que não se enquadra no caso da 
exceção previsto no art. 3o do Decreto n. 6.204/2007, notadamente quando o objeto licitado 
exige, inclusive, a prestação de serviços técnicos especializados para implantação e 
acompanhamento dos usuários na utilização e hospedagem dos sistemas, ou seja, trata-se de
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serviços contínuos, de utilização habitual, frequente e necessária, sendo, assim, imprescindível a 
apresentação do balanço patrimonial.

Aliem disso, vale lembrar que as exigências de qualificação económico-financeira 
devem ser definidas com o objetivo de resguardar o interesse público, garantindo o 
cumprimento das obrigações, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

Podemos verificar, ainda, que a Lei n. 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa 
à apresentação do balanço patrimonial pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei seria 
considerado como favorecimento ilícito.

Portanto, podemos concluir que, para fins de habilitação na presente licitação, as 
microempresas e empresas de pequeno porte devem demonstrar o cumprimento das 
exigências de qualificação económico-financeira definidas no Edital através da apresentação 
do balanço patrimonial registrado junto à Junta Comercial e demonstração contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

III-CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, opino pelo conhecimento do recurso administrativo 
ofertado pela empresa L. S. Sena, face a sua tempestividade, no mérito, Nego Provimento, pelas 
razões acima expostas.

Por fim, deve esta decisão ser submetida à autoridade superior, na forma do 
parágrafo 4o do artigo 109 da Lei n° 8.666/93.

Publique esta decisão no Diário Oficial do Município de São Desidério/BA.

São Desidério - Bahia, 10 de setembro de 2019.

Márcia Bastos Carneiro da Silva 
Pregoeira e Presidente da Comissão de Licitação 

Do Município de São Desidério -  Bahia.
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DECISÃO

FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.100/2019 

RECORRENTE: L. S. SENA

RECORRIDO: SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI

OBJETO: O registro de preço para a contratação de empresa especializada em 
disponibilizar por licença de uso mensal de sistema integrado para gestão da saúde 
baseados em tecnologias WEB; Prestação de serviços técnicos especializados para 
implantação, treinamento de usuários e acompanhamento dos usuários na utilização 
dos sistemas e também hospedagem dos sistemas WEB, em data center.

De acordo com o § 4o do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e com base na 
análise e fundamentação efetuada pela Comissão Permanente de Licitação deste 
município, designada pela Portaria n° 311/2017, de 04 de abril de 2017, conheço o 
recurso administrativo interposto, vez que tempestivo, no mérito, Julgo Improcedente o 
recurso ofertado mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

São Desidério/BA, 11 de setembro de 2019.


