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RECURSO CONTRA A DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

ILMO. SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de n° 092/2020 - Pregão Presencial n° 048/2020 

F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA, Sociedade Limitada Unipessoal, inscrita no CNPJ/MF n° 
08.652.626/0001-94, com sede na Av. Dr. Afonso Vergueiro, n° 1766 — subsolo - Box 12 e 13, Centro, 
Sorocaba/SP, Cep: 18035-370, por seu administrador não sócio infra assinado, tempestivamente, vem, com 
fulcro na alínea "b", do inciso I, do art. 109, da Lei n° 8666/93, à presença de V.S.', a fim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que desclassificou a recorrente, o que faz declinando os 
motivos de seu inconformismo no articulado a seguir. 

T  - DOS FATOS 

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional supramencionado, veio a recorrente 
dele participar com outras licitantes, pelo que apresentou proposta almejando ser contratada. 

Tendo tomado ciência em 27/11/2020, da sua desclassificação por não apresentação do Balanço no envelope 
de habilitação e ficando concedido o prazo até 30/11/2020 para apresentação das razões, portanto, é 
tempestivo o presente recurso e merece ser conhecido. 

II - DOS FUNDAMENTOS 

Em seu edital de licitação, logo de início, consta em destaque: 
"ESTA LICITAÇÃO PREVÊ EXCLUSIVIDADE PARA ME E EPP CONFORME ART. 48 DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006." 

A Lei n° 8.666/93 em seu Art. 5°A, diz: 

"Art. 5°-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. "(gn) 
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Já o Art. 47 e seu parágrafo único da Lei 123/06: 

"Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 
federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado 
para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei 
Complementar n° 147, de 2014) 

Parágrafo único: No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à 
microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela 
Lei Complementar n° 147, de 2014)" (gn) 

Por fim, o Art. 26 da Lei 123/06, traz as obrigações a que estão sujeitas as empresas optantes pelo Simples 
Nacional: 

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
ficam obrigadas a: 

I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções 
expedidas pelo Comitê Gestor; 

II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos 
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o 
art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes. 

§ 1° O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de 
vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado 
da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses de 
emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê. 

§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos 
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será 
escriturada sua movimentação financeira e bancária. (gn) 

E, ainda, o Art. 27 da mesma Lei, concede a possibilidade de uma contabilidade simplificada: 

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. 

Enfim, todas facilidades, diferenciação e favorecimentos exclusivos a "ME" e "EPP" foram desconsiderados 
nesta licitação, cabendo ainda acrescentar o Art. 3° do Decreto n° 8.538/15: 

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

III - DOS ESCLARECIMENTOS 
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Em face de tudo que foi exposto, a F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA juntou ao envelope de 
habilitação, declaração assinada pelo pela sua contadora, ratificando a não obrigatoriedade pela elaboração 
do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis e a opção pela manutenção do Livro-Caixa da 
referida empresa. 

A escrituração e elaboração de Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis, sem a devida 
obrigatoriedade legal, apenas causariam maiores perdas de tempo assim como elevação de gastos 
desnecessários para a referida empresa, podendo inclusive diminuir sua competitividade junto ao mercado 
das ME e EPP. 

Cabe, ainda, acrescentar que somos fornecedores dessa Prefeitura já a muitos anos e, sempre fizemos 
questão de oferecer soluções impecáveis, que atendessem todos os níveis de qualidade e prazo de entrega e, 

Ljurante estes anos, é essa confiabilidade que lhes garante a certeza de que podemos atender às suas 
necessidades sempre que necessário. 

IV - DO PEDIDO 

Em face do exposto e tendo na devida conta que a recorrente poderia oferecer preços efetivamente menores 
e, por conseguinte, os mais vantajosos para a Administração, requer-se o provimento do presente recurso, 
com efeito para: 

Determinar-se à Comissão de Licitação que profira tal julgamento, reconsiderando e validando os 
documentos apresentados no envelope de habilitação e, assim sendo, cancelar a desclassificação 
considerando a proposta da recorrente para alcançar o competente resultado classificatório, o qual, por certo, 
resultará na adjudicação do objeto licitado à subscrevente. 

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão 
e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o 
previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, comunicando-se aos demais licitantes para as devidas 
impugnações, se assim o desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo artigo do Estatuto. 

ijNestes Termos 
P. Deferimento 

Sorocaba, 16 de novembro de 2020. 

Francisco Carlos Pires Mello 
RG n° 28.206.581-7 SSP/SP 
CPF/MF n° 268.666.668-48 
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