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PREGÃO PRESENCIAL 048/2020 
OBJETO: Compra de Computadores, Impressoras e Tablets para orientações e 
enfrentamento do Covid-19, para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município 
de Mairinque 

DECISÃO DE RECURSO À SESSÃO 

Traia-se de recurso apresentado pela empresa F3 Tecnologia & 
Informática Ltda contra decisão desta Pregoeira que, em sessão pública ocorrida em 
27/11/2020, inabilitou-a erri razão de não ter apresentado balanço patrimonial, em 
cumprimento ao anexo V do edital que estipulou os documentos necessários à habilitação. 

Alega a recorrente que juntou "ao envelope de habilitação, 
declaração assinada pela sua contadora, ratificando a não obrigatoriedade pela 
elaboração de balanço patrimonial..." 

Alega ainda que exigir tais doc mentos sem a devida 
obrigatoriedade legal "apenas causaria maiores perdas de tempo assim como a elevação 
de gastos desnecessários para a empresa..." 

Inutilmente, ao longo do tempo, as MEs e EPPs vêm lutando 
contra o universo das licitações ao invés de aderir a eles em todas suas regras e exigências. 
Invocam em seu favor Decretos (8535/2015 — aplicável às compras públicas da União) 
que não se aplicam ao Município, Leis que não os isentam de obrigações, apresentando 
interpretações distorcidas em busca de uma razão que não existe. 

Com efeito, a LC 123/2006 concede às MEs e EPPs em seu Art. 
47 e outros pontos esparsos de seu texto tratamento favorecido em relação às demais. 
Contudo, este favorecimento não é em relação à documentação habilitatória, mas sim com 
relação às condições de participação, no momento do julgamento das propostas, haja vista 
que, pelo porte, essas empresas não conseguem atingir os preços de empresas maiores. 

Em nenhum momento a LC 123 ou a Lei de Licitações ou a 
10.520/2002, relacionada ao Pregão ratificou a dispensa às MEs e EPPs de apresentação 
de documentos habilitatórios. Não há qualquer fundamento legal para a tal declaração 
apresentada pela contadora da recorrente e sequer na Lei 123 vai encontrar a dispensa de 
formular Balanço Patrimonial, pois, o que o Art. 26 estipula é que essas empresas estão 
obrigadas aos incisos I e II, mas não que estão dispensadas do balanço. 

Esta informação se torna incontes,e quando analisamos a 
RESOLUÇÃO CFC N.' 1.418/12 que aprova a ITG 1000 — Modelo Contábil para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e que no seu item 26 estabelece que "A 
entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas 
Explicativas ao .final de cada exercício social. Quando houv'r necessidade, a entidade 
deve elaborá-los em períodos intermediários." 
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Assim, é das regras da Contabilidade que as MEs e EPPs devem 
sim firmar seu balanço patrimonial ao final de cada exercício e quando houver a 
necessidade, em períodos intermediários. 

Pois bem. Uma dessas necessidades é a apresentação de tal 
documento em Licitações. O que rege as licitações é a Lei 8666/93 e, neste caso, do 
Pregão, a Lei 10.520. A LC 123/2006 se refere a escrituração contábil, contém regras 
relativas a constituição e ação tributária dessas empresas. Contudo, pretendendo entrar no 
mundo das licitações, deve obedecer, antes de tudo, os Arts. 28 a 31 da Lei 8666/93, sob 
pena de ser inabilitada em todas as licitações. 

Este é também o entendimento do Tribunal de Contas' neste 
sentido: (com destaques não originais) 

Por sua vez, a Lei Complementar n° 123/06 dispõe que as 
microempresas e empresas de pequeno porte receberão 
tratamento diferenciado sob o enfoque tributário, não as 
isentando da apresentação do balanço patrimonial, estando,  
assim, submetidas às regras do artigo 31 da Lei de Licitações. 

Como mencionou a SDG, essa foi a interpretação dada nos autos dos 
TCs 298/989/14 e 308/989/14, cujo voto, sob minha relatoria, foi 
acolhido em Sessão Plenária de 26/02/2014, no seguinte sentido: 

A esse respeito, concordo com as ponderações do Ministério Público 
de Contas e da SDG no sentido de que as referidas instituições, devem 
se submeter às regras do artigo 31 da Lei n° 8.666/93. 

Como bem assentado por SDG: 

"Ocorre que a contabilidade simplificada de que fala o aludido 
dispositivo legal, ao que tudo indica, não exclui a elaboração de 
balanço patrimonial pelas microempresas, tendo em vista que a 
Resolução n° 1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade, em seu 
artigo 26, assim dispõe: "A entidade deve elaborar o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao 
final de cada exercício social." 
Assim, penso que, de acordo com as normas legais em vigor, as 
microempresas não são dispensadas da apresentação do balanço 
patrimonial, salvo na hipótese de licitações promovidas no âmbito da 
Administração Pública Federal, para fornecimento de bens para 
pronta entrega ou locação de materiais, de acordo com a expressa 
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autorização contida no artigo 3°, do Decreto Federal n° 6.204/2007, in 
veri,is: "Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para 
pronta entrega ou para a locação de mcteriais, não será exigido da 
microempresa ou da empresa de peque zo porte a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício social.. " 

Cabe registrar que, em algumas ocasiões, o assunto restou submetido 
à apreciação do Plenário deste Tribunal, como ocorrido nos autos do 
TC14400/026/091 [1] e TC-23623/026/072[2], de cuja decisão constou 
o seguinte: "A Lei Complementar n° 123/06 — da qual se vale como 
fundamento — não dispensa documento algum para procedimentos 
lichatórios (cuja Legislação específica é, frise-se, a 8.666/93), sequer 
os -elacionados à escrituração contábil, muito menos para pessoas 
jurídicas que já se beneficiam de tratamento diferenciado." 

Nesse sentido, acertada foi a inabilitação da Representante, que não 
apresentou o Balanço Patrimonial, bem como os índices econômico-
financeiros (liquidez corrente e geral e índice de endividamento), 
contrariando, assim, a previsão dos subitens "b" e "c", do item 8.5, 
do instrumento convocatório. 

Deste modo, caso a recorrente deseje permanecer participando de 
licitações, deve, em primeiro plano, ter disponíveis os documentos dos Arts 28 a 31 da 
Lei 8666/93 e, depois, a cada Ente em que for participar, verificar a legislação local, se 
faz concessões, o que não é o caso de Mairinque. Declarações de contadores ou em 
qualquer outro modelo que não esteja no Editai não é capaz de liberar os participantes de 
suas obrigações. 

Ante o exposto, conheço o recurso e o julgo desprovido, 
mantendo a inabilitação da F3 Tecnologia & Informática Ltd2, 

Prossigam-se nos demais atos. 

Mairinque, 08 de dezembro de 2020. 

Gláucia Graiielà de Almeida Pedreso 
Pregoeira 

olaria ua Leite Amaral 
Procuradora Jurídica do Município. 

OAB/SP 178.633 
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