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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
O balanço foi apresentado juntamente com Instrução Normativa RFB Nº 1950/2020, pois a junta comercial estava
em funcionando e somente a uma semana atras foi refeito o balanço atual, se uma lei assinado pelo presidente da
republica, não tem valor IN RB Nº 1950/2020, IREMOS APRESENTAR DEFESA NO RECURSO.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCIO ROGÉRIO GABRIEL SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE COMPRAS E
LICITAÇÕES – AUTORIDADE COMPETENTE.

Reprodução Editalícia. 
14.5. A decisão do(a) Pregoeiro(a) a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à
apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 

14.6 A decisão do(a) Pregoeiro(a) e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema
Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo(a)
Pregoeiro(a).

A PRESIDENTE DE LICITAÇÃO NILSÉIA KETES COSTA PREGOEIRA DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE
COMPRAS E LICITAÇOES DO DE RONDONIA. (Autoridade Intermediária) 

Processo Administrativo nº 0036.453909/2019-78, 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames na Área de Patologia Clínica, de forma
complementar aos procedimentos já existentes, objetivando atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia -
CEMETRON, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital
Infantil Cosme e Damião - HICD, Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal - HEURO, Hospital Regional de
Cacoal - HRC e Hospital Regional de Buritis - HRB, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.

A Empresa, nome fantasia CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ n°
14.793.552/0001-09, sediada na Rua do Cravo, nº.2748, Bairro Cohab, CEP: 76.608-090, no Município de Porto
Velho, representada neste ato por seu procurador legal já qualificado nos autos do certame eletrônico em epigrafe,
vem mui respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, nos termos do instrumento convocatório
do certame em espeque, especificamente no item 14.2, bem como, em amparo jurídico ao dispositivo legal inc.
XVIII, art.4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e alicerce principiológico do direito administrativo, interpor;
RECURSO ADMINISTRATIVO 

14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.º 10.520/2002). 

Lei Federal nº. 10520/2002.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

Em face da decisão proferida por intermédio da Equipe de Licitação SIGMA, representada pela Pregoeira NILSÉIA
KETES COSTA, a qual entendeu por inabilitar esta recorrente de forma totalmente equivocada, em face de suposta
transgressão as normas editalícias.
Ressalta-se, que a medida recursal em evidência tem o condão jurídico/administrativo de INDICAR E DEMOSTRAR
expressamente os fatos e motivos que ENSEJAM de imediato a reforma da decisão que a INABILITOU no certame
em espeque, face a mesma possuir qualificações aquém do solicitado no instrumento convocatório para a execução
do objeto do presente certame. 
Diante o exposto, S.M.J, após a averiguação e análise concreta da presente peça recursal, reconheça-se o equívoco
técnico administrativo quanto inabilitação da empresa supradita.

Por fim, pede-se e aguarda-se que seja o recurso em espeque reconhecido e provido em seu ápice, DECLARANDO-
SE DE IMEDIATO HABILITADA esta RECORRENTE, por atender as normas e princípios basilares da administração
pública frente a licitação ora tratada.

Nestes Termos.
Pede-se Deferimento.
Rio Branco, 25 de AGOSTO de 2020.

____________________________________________________________
CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ n° 14.793.552/0001-09
PROCURADOR LEGAL
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ILUSTRISSIMOS SR. SUPERINTENDENTE, PREGOEIRA E RESPECTIVOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO SIGMA DA
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇOES DO DE RONDÔNIA. 

Processo Administrativo nº 0036.453909/2019-78, 
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames na Área de Patologia Clínica, de forma
complementar aos procedimentos já existentes, objetivando atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia -
CEMETRON, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital
Infantil Cosme e Damião - HICD, Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal - HEURO, Hospital Regional de
Cacoal - HRC e Hospital Regional de Buritis - HRB, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.

1– DA TEMPESTIVIDADE.
O recurso em epígrafe cumpri fielmente com o prazo positivado no instrumento convocatório item 14, bem como,
em atenção ao juridicamente preconizado na inc. XVIII, art.4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002. 
Ressalta-se que a decisão ora combatida fora publicitada (ciência) na data de 24.08.2020, iniciando-se assim o
prazo do recorrente na data de 25.08.2020, e encerrando-se em 27.08.2020, conforme inteligência dos
dispositivos abaixo citado, vejamos; 
REPRODUÇÃO EDITALICIA.
14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.º 10.520/2002). 

Lei Federal nº. 10520/2002.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
Desta feita, em observância estrita ao lapso temporal tríduo disposto no item supra dito, não se vislumbra óbice
para o seu recebimento, diante da tempestividade evidenciada.
2- DA SINTESE DOS FATOS
A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES, por meio de seu(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, nomeada
por força das disposições contidas na Portaria nº 199/2019/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia 12/09/2019, tornou
público a realização da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº
342/2020/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção
da proposta mais vantajosa, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para
Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames na Área de Patologia Clínica, de forma
complementar aos procedimentos já existentes, objetivando atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia -
CEMETRON, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital
Infantil Cosme e Damião - HICD, Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal - HEURO, Hospital Regional de
Cacoal - HRC e Hospital Regional de Buritis - HRB, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.
Que conforme dispostos editalícios, na data aprazado no respectivo instrumento, fora realizado a abertura das
atividades técnicas inerente a licitação supra indicada, participando da mesma a empresa recorrente.
Através de um amplo estudo dos elementos técnicos, características dos serviços, abrangidas pelo escopo, prazos
de execução e características do local de realização da prestação dos serviços, a Recorrente, formulou a montagem
da apresentação de seus documentos de habilitação.
Ocorre que, por equivoco técnico administrativo a D. Pregoeira / Equipe Sigma reconheceu como IRREGULAR os
documentos de habilitação desta recorrente, pautando a motivação do ato em suposta macula a relevante
exigência editalícia.

Conforme se extrai da Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00342/2020, na data de 24.08.2020 a Recorrente
fora julgada inabilitada por descumprimento dos itens 13.8.’b’, 13.9.’b’ e 13.9.’c’ instrumento convocatório, senão
vejamos;

Desta feita, em detrimento a decisão já proferida, o presente recurso durante o curso de toda sua estrutura
técnica, tratará de sanar o equívoco administrativo infra disposto, para que restabeleça o direito da pleiteante em
permanecer por lidimo direito no presente certame.
Diante o exposto, após a averiguação e constatação do equívoco administrativo, pede-se e aguarda-se, que seja o
recurso em espeque reconhecido e provido em seu ápice, tratando consequentemente de declarar habilitada a
presente recorrente. 
3. DO EQUIVOCO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

3.1. DA NÃO INFRIGENCIA AO ITEM EDITALICIO 13.8 alinea ‘B’.
REPRODUÇÃO EDITALICIA. 

13.8. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

b) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido
constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que
o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas há mais de um ano) ou
Capital Social (licitantes constituídas há menos de um ano), de 5% (cinco) por cento) do valor estimado do lote
que o licitante estiver participando. 

Com a máxima Vênia, esta recorrente discorda integralmente do posicionamento adotado por esta
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Pregoeira/Equipe Sigma, bem como, tal ato feri de morte o princípio da eficiência púbica, segundo o qual os
servidores frente a execução dos serviços públicos devem dispender/empregar todos os meios necessário para com
maestria laborar com destreza, maestria, conhecimento, inteligência, aperfeiçoamento e demais correlatos. 

Conforme explicitado no item 13.8 alínea ‘b’ do instrumento convocatório, fora requerido que a concorrente
comprovasse em sede de fase de habilitação sua aptidão ECONOMICA, mediante a apresentação de Balanço
Patrimonial referente ao último exercício social, É INCONTESTE DE ACORDO COM O ACOSTADO AO CALHAMAÇO
DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, QUE A RECORRENTE APRESENTOU NA DATA DE 17.07.2020 – BALANÇO
PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO SOCIAL, SENDO ESTE O DE 2018, EM CONJUNTO COM A INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB Nº 1950, DE 12 DE MAIO DE 2020, vejamos;

Em amparo ao principio da legalidade disposto constitucionalmente no art.37 – caput da CRFB/88, e ainda,
reproduzido no art.3 - caput da Lei Federal nº.8666/93, é que fora devidamente encaminhado o Balanço
Patrimonial de 2018, bem como, a Instrução Normativa RFB Nº 1950, DE 12 DE MAIO DE 2020, qual produz efeitos
quanto a prorrogação de prazo para a apresentação da escrituração contábil 2019 até o último dia útil do mês de
julho/2020, vejamos;

Fonte: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=109292

Para mérito elucidativo da Pregoeira e Equipe SIGMA, CONCEITUAREMOS, o que é escrituração contábil, vejamos;

Escrituração é o registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na empresa. Uma
empresa sem Contabilidade é uma entidade sem memória, sem identidade e sem as mínimas condições de
sobreviver ou de planejar seu crescimento.

Qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte ou natureza jurídica, necessita manter escrituração
contábil completa, para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadamente os seus negócios, com exceção do
“pequeno empresário”, na forma definida no “Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte”.

Entretanto, não se trata exclusivamente de uma necessidade gerencial, o que já seria uma importante justificativa.
A escrituração contábil completa está contida como exigência expressa em diversas legislações vigentes, (Código
Comercial, Lei das Sociedades por ações, Legislação Tributária, Normas Brasileiras de Contabilidade).

A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais.

Estando de acordo com essas regras, cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados, salvo nas hipóteses de inversão do ônus da prova previstos por lei.

(Fundamentação: Arts. 923 a 925 do RIR/99).

Com a Lei 11.638/07, foi criada a possibilidade de segregar a escrituração mercantil, da escrituração tributária.

A escrituração Contábil tem como características: registrar em livros ou registros auxiliares, organizar, demonstrar,
analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em um determinado período, em virtude da atividade
econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico de forma Administrativa (controlar o patrimônio
das entidades e prestar informações), e Econômica (apurar o Lucro ou Prejuízo em um determinado período).

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/o-que-e-escrituracao-contabil/62212

A escrituração contábil é o registro regular dos atos e fatos administrativos, através de processo manual,
mecanizado ou eletrônico. As formalidades da escrituração contábil são estipuladas pelo Decreto Lei 486/1969. 
ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A CONTABILISTA
A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas demonstrativos e demonstrações
contábeis são de atribuição e responsabilidade exclusivas de contabilista legalmente habilitado.
TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício serão transcritas no "Diário",
completando-se com as assinaturas do Contabilista e do titular ou representante legal da entidade.
DIÁRIO, RAZÃO E OUTROS REGISTROS 
O Diário e o Razão constituem os registros permanentes da entidade. 
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos legais da escrituração contábil,
observadas as peculiaridades da sua função. 

Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/escriturcontformalidades.htm

Como funciona a obrigatoriedade legal de fazer a escrituração contábil?
Legislação societária
As sociedades empresariais brasileiras estão sujeitas a obrigatoriedade de seguir um sistema de contabilidade, com
base na escrituração de seus livros contábeis em documentos hábeis, além de ter o dever de levantar anualmente
o balanço patrimonial e o resultado econômico do negócio. Esta obrigatoriedade está prevista nos artigos 1.179 a
1.195 do Novo Código Civil Brasileiro.
[...]
Segundo o capítulo XV da Lei 6.404/76, a cada fim de exercício social a diretoria da empresa deve elaborar as
demonstrações financeiras e contábeis. No artigo 177 desta mesma lei, define-se que a escrituração das empresas
deve ser mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação empresarial e aos
princípios de contabilidade, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes, segundo o regime de
competência.
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A grosso modo, em observância ao supra citado quanto a conceituação de escrituração contábil, fora possível
denotar, que o BALANÇO PATRIMONIAL É ESCRITURAÇÃO CONTABIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, NA QUAL
ANUALMENTE AS EMPRESAS APURAM SEUS LUCROS, PREJUIZOS, PATRIMONIO E AFINS....

Logo, tornando-se, severamente irregular e descabida a INABILITAÇÃO dessa concorrente por apresentar balanço
patrimonial do exercício de 2018 em estrita consonância com o disposto na Instrução Normativa RFB Nº 1950, DE
12 DE MAIO DE 2020.

Ademais, visando robustecer, o ato administrativo eivado de vicio da Pregoeira e Equipe Sigma, trazemos à tona a
fundamentação jurídica que justificou a criação da Instrução Normativa RFB Nº 1950, DE 12 DE MAIO DE 2020,
vejamos;
EM nº 0096/2020 ME

Clarividente, denota-se, que em face da Pandemia Mundial, o que originou o máximo isolamento social no Mundo,
Brasil, e também no Estado de RONDÔNIA – RO ( já que este faz parte da República Federativa do Brasil e até o
presente momento encontra-se em situação crítica em face do vírus COVID 19), fora determinado pelas
Autoridades Competentes o fechamento temporário de dezenas de órgãos de atendimento ao público, incluindo as
Juntas Comerciais dos Estados, fundamentando assim A CRIAÇÃO e o DEFERIMENTO da prorrogação dos atos de
escrituração contábil para O ULTIMO DIA ULTIMO DO MÊS DE JULHO/2020, QUAL FORA 31.07.2020 (SEXTA-
FEIRA), em todo o BRASIL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Não bastando todo o exposto para robustecer a irrefutável irregularidade administrativa cometida pela Pregoeira e
Equipe SIGMA quanto a INABILITAÇÃO desta Recorrente, em face da apresentação de BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCIO DE 2018, trazemos ainda, diversas reportagens de sites do segmento licitatório, QUAIS TRATAM DE
DIVULGAR OS EFEITOS E A VIGENCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1950, DE 12 DE MAIO DE 2020,
vejamos;

Fonte: https://portal.conlicitacao.com.br/plantao-coronavirus/novo-prazo-para-o-balanco-efeito-colateral-da-
pandemia/

Fonte: https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-prorroga-prazo-para-divulgacao-de-balancos-de-
empresas/

Fonte: https://www.rcc.com.br/blog/validade-do-balanco-patrimonial-em-meio-a-pandemia/

Desta feita, diante todo o exposto, e devidamente comprovado na presente PEÇA RECURSAL, INDUBITAVELMENTE
NÃO PAIRA QUALQUER IRREGULARIDADE, MACULA OU TRANGRESSÃO EDITALICIA POR PARTE DA EMPRESA
RECORRENTE, JUNTO AOS SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CAPACIDADE ECONOMICA, MOTIVO ESTE QUE
ENSEJA A REFORMA IMEDIATA DA DECISÃO POR PARTE DA PREGOEIRA/EQUIPE SIGMA, dito posto, a
RECORRENTE crê por ser o mais límpido direito e por corroborar com a licitude do certame, que a decisão de
inabilitação da DEVA SER REFORMADA, EM RESPALDO EXIGUO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE, EFICIENCIA E
DEMAIS CORRELATOS, EXTINGUINDO EM DEFINITIVO O ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VICIO DO CASO
CONCRETO ORA EXPOSTO.

4. DA SUPOSTA INFRIGENCIA AO ITEM 13.9.C. 

Primariamente, desde já, a Recorrente esclarece que visando ser DILIGENTE e demonstrar em seu ápice sua
capacidade TÉCNICA, optou por apresentar os documentos requeridos na alínea 13.9.C- com vigência para todo o
exercício de 2020, ao invés de mera declaração, ficando assim, indubitavelmente, nítido que é empresa do ramo do
objeto licitado e que esta estruturada sob os mais elevados rigores legais para a execuções dos serviços qual vem
prestado à anos.

Surpreendentemente, recebeu com elevada estranheza, a alegação da Equipe SIGMA, quanto a ‘DEIXAR DE
APRESENTAR REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁRCIA, BIOMEDICINA OU MEDINA’, pois tal documento fora apresentado na PÁGINA 18 do arquivo
encaminhado a Equipe SIGMA. 

Não restando assim, qualquer infringência ao disposto editalício contido na cláusula 13.9.’c’, assim sendo, pugna
pela reanalise desta Equipe SIGMA, bem como, a observância do arquivo encaminhado na Página 18, qual
constatará inequivocamente a presença do REGISTRO OU INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NO
CONSELHO REGIONAL COMPETENTE.

5 - NÃO HIERARQUIA PRINCIPIOLOGICA E DO FORMALISMO MODERADO FRENTE AS LICITAÇÕES PÚBLICAS.

Não existe entre os princípios gerais do direito HIERARQUIA, estejam eles explícitos ou implícitos na Constituição
Federal, o certo é que cada princípio possui o seu próprio valor. 
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O que existe são campos distintos de atuação. Cada princípio visa uma determina¬da proteção, ou seja, o campo
de aplicação de um distingue-se do outro. 

Embora, muitas vezes, pareça haver uma superioridade de um princípio em relação a outro, de fato, todos
possuem o mesmo valor jurídico. 

O que se pode observar entre eles é uma diferença quanto à aplicação, ou seja, alguns possuem uma utilização
mais ampla, constituindo conceitos abertos, e são usados para dirimirem diversos conflitos.

Por isso, afir¬ma-se que inexiste subordinação entre os princípios presentes no corpo constitucional quando
tratados isoladamente. De maneira geral, os princípios estão dispostos lado a lado.
A colisão entre os princípios somente ocorre quando convocados a dirimir conflito no mesmo caso concreto, o que é
a presente questão.

Por isso, quando isolados, não há preponderância de um em detri¬mento do outro.
Segundo Silva Júnior (2008, p. 60): “Ideologicamente, pode-se afirmar que não há hie-rarquia entre os princípios
constitucionais, desde que analisados isoladamente, de forma abstrata”.
Assim sendo, considerando a NÃO HIERARQUIA entre os princípios regentes dos atos administrativos desta Equipe
de Licitação/Sigma, não há que se falar que o princípio da vinculação ao ato convocatório, É, superior
sobremaneira sobre os princípios da economicidade, vantajosidade e eficiência, vez que tratar com extremo rigor
os procedimentos contratuais em detrimento da melhor proposta é ser INEFICIENTE, perante as compras e
serviços. 
Vejamos o que diz os motivos de inabilitação da Recorrente;

Assim sendo, considerando, que não há qualquer macula nos documentos econômicos – técnico – fiscal- trabalhista
e demais da empresa, afasta-la do certame licitatório por ausência de SIMPLES DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS [...], qual inclusive JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS JÁ E DECLARADO
EXPLICITAMENTE QUE A EMPRESA EMPREGARÁ TODOS OS MEIOS NECESSARIOS E FORNECERA TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, tornar-se-á ato de extremo rigor, que prejudica em
seu ápice a economicidade aos cofres públicos.

Ressalta-se, que o próprio instrumento convocatório no item 22.9 explicita que o desatendimento de exigências
formais não implicará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação [...],
vejamos;

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços,
durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico. 
. 
Esta RECORRENTE, apresentou INDUBITAVELMENTE todos os documentos de habilitação jurídica, fiscal e
trabalhista, econômica e técnica, sendo totalmente possível a aferição por parte dessa Equipe de Compras de sua
qualificação e exata compreensão de sua proposta de preços, tornando-se assim, o ato de exclusão da mesma do
certame, eivado de vícios quanto a sua eficiência, e infringência direta aos princípios da economicidade,
vantajosidade e transgressão ao contido no item 22.9. do ato convocatório.. 
Seguidamente, o item 22.11 do edital, preconiza clarividente que as normas do ato convocatório serão
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados [...], in verbis;

22.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração Pública, a finalidade e a
segurança da contratação. 

Ou seja, o próprio instrumento convocatório tratou de prever ponderação administrativa em face do princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, vez que, diante da NÃO HIERARQUIA PRINCIPIOLOGICA, o rigor
exacerbado poderá causar macula direta aos princípios da vantajosidade, competitividade, eficiência e correlatos.

O entendimento contrário, quanto a habilitação da empresa por não apresentar SIMPLES DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS [...], qual inclusive JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS JÁ E DECLARADO
EXPLICITAMENTE QUE A EMPRESA EMPREGARÁ TODOS OS MEIOS NECESSARIOS E FORNECERA TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, apenas prestigia o formalismo exacerbado em
detrimento a obtenção da proposta mais vantajosa a este órgão, e ainda, vai de encontro frontal com a
jurisprudência majoritária e ATUALIZADA do Tribunal de Contas da União, vejamos;

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo
moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório.
Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança
jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos da licitação, qual seja: busca da proposta
mais vantajosa, economicidade, procedimentos formais e não burocráticos e busca permanente da qualidade.
Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
que dispõe sobre a impossibilidade de se descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser
tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios.
Vejamos acordo recente do caso em concreto;
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da
legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. 
(Acórdão 119/2016-Plenário)
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Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um
conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a
adoção de um não provoca a aniquilação do outro. 
Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de
desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação
ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem
sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)

[...] deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório,
dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.
(Acórdão 8482/2013-1ª Câmara)
.
Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a
ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. Por esse
motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro.

Vale lembrar que a LICITAÇÃO não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o atendimento das
necessidades e do interesse público, NÃO ESQUECENDO QUE TRATAR-SE-Á DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO
AMBITO DA SAÚDE!

Nas palavras do professor Adilson Dallari: 
a “licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”.

OBS: ENTENDA-SE LICITAÇÃO COMO ATO CONVOCATORIO.
Por inteligência jurisprudencial, o emprego da razoabilidade e proporcionalidade no julgamento da Equipe SIGMA
se fazem necessários. O princípio da razoabilidade dispõe, essencialmente, que deve haver uma proporcionalidade
entre os meios de se que utilize a contratante e os fins que ela tem que alcançar.
Entendimento contrário a ser adotado pela Equipe SIGMA feriria mormente os princípios basilares Constitucionais
insculpidos a luz do art. 37 caput, CRFB 1988, e art. 3 caput da Lei Federal Nº.8666/93 abaixo citados;
CRFB 88
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte;
Lei Federal 8666/93
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
Desta feita, considerando todo o exposto e por restar devidamente preconizado Autoridade do certame o poder
conferido no Ato Convocatório, quanto a relevar omissões puramente formais, e ainda, observar a aplicabilidade
dos princípios que mais se adequam ao caso concreto a ECONOMICIDADE E VANTAJOISDADE - é que esta
recorrente, pugna pela reforma da decisão originaria, sendo declarado assim a HABILITAÇÃO da mesma, por ser
medida de lidimo direito e coadunar em seu ápice com jurisprudência majoritária do TCU e dispositivos editalícios,
VEZ QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DIRETA DE SIMPLES DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
[...], qual inclusive JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS JÁ E DECLARADO EXPLICITAMENTE QUE A EMPRESA
EMPREGARÁ TODOS OS MEIOS NECESSARIOS E FORNECERA TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUÇÃO CONTRATUAL, NÃO TRAZ QUALQUER PREJUIZO OU MACULA.
6. DOS PRINCIPIOS DA VANTAJOSIDADE E ECONOMICIDADE

Sabe-se que as licitações públicas devem a priori preceituar e considerar a busca da a proposta mais vantajosa. 

Ato contínuo enuncia diversos princípios que devem ser os norteadores no processamento e julgamento do ato
convocatório, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao ato convocatório e julgamento objetivo.

Diante da opção de obter-se a proposta mais vantajosa frente aos certames públicos serão apresentadas algumas
conceituações de licitação ( ato convocatório – seleção de fornecedores) oriundas de juristas renomados, que
reconhecem, sem exceções, a proposta mais vantajosa como objetivo do procedimento licitatório.

Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua conceituação, diz que esse procedimento “é um certame [...] no qual
abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para
escolher a proposta mais vantajosa (MELLO, 2000, p. 455)”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “ é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse (MEIRELLES, 2005, p. 254)”.

Odete Medauar aduz que: no ordenamento jurídico brasileiro a licitação é o “procedimento administrativo em que a
sucessão de fases e atos leva a indicação de quem vai celebrar o contrato com a Administração. Visa, portanto, a
selecionar quem vai contratar [...] por oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público (MEDAUAR, 2000, p.
213)”.

Já Diógenes Gasparini conceitua: “como o procedimento administrativo através do qual a pessoa ou ente a isso
juridicamente obrigado seleciona [...] a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse
(GASPARINI, 2000, p. 376)”.

Nota-se que as conceituações de vários dos mais renomados juristas pátrios contemplam a figura da proposta mais
vantajosa como estando intrinsecamente relacionada com a finalidade do ato convocatório. 
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Diógenes Gasparini faz alusão ao tema da melhor proposta, tanto para a seara pública quanto para a privada: “A
procura da melhor proposta para certo negócio é procedimento utilizado por todas as pessoas. Essa busca é, para
umas, facultativa, e, para outras obrigatória. Para as pessoas particulares é facultativa. Para, por exemplo, as
públicas (União, Estado-Membro, Distrito Federal, Município, autarquia) e governamentais (empresa pública,
sociedade de economia mista, fundação, é, quase sempre obrigatórias, já que essas entidades algumas vezes
estão dispensadas de licitar em outras tantas a licitação é para eles inexigível ou mesmo vedada)” (GASPARINI,
2000, p. 375).

Ao arremate faz-se mister apresentar a lição de Marçal Justen Filho citada abaixo, que traz a vantajosidade com
uma espécie de desdobramento do princípio da República: 

”O ideal vislumbrado pelo legislador é, por via da licitação, conduzir a Administração a realizar o melhor contrato
possível: obter a melhor qualidade, pagando o menor preço possível. [...] (JUSTEN FILHO, 2008, p. 63)”.

Pode-se dizer que a vantajosidade abrange a economicidade, mas não se limita a ela, pois transcende a órbita
meramente econômica para, como se observa acima, abarcar um conceito mais amplo relacionado com a melhor
opção para suprir os interesses supra-individuais (econômicos ou não).
A economicidade, por seu turno, está intimamente conectada com uma relação de bens escassos confrontados com
uma demanda infindável. Trazendo isso para a realidade das contratações com verba pública temos que, dada a
limitação fática dos recursos em face de uma demanda praticamente infinita por serviços públicos os
administradores devem buscar sempre a otimização dos resultados econômicos, tanto na seara quantitativa quanto
na qualitativa (JUSTEN FILHO, 2008, p. 64).

Jessé Torres Pereira Júnior tem entendimento semelhante, qual seja: “Selecionar a proposta mais vantajosa é, a
um só tempo, o fim de interesse público que se quer alcançar em toda a licitação (sentido amplo) e o resultado que
busca em cada licitação (sentido estrito). Licitação que não instigue a competição, para dela surtir a proposta mais
vantajosa, descumpre sua finalidade legal e institucional, impondo-se à autoridade competente invalidá-lo por vício
de ilegalidade, a par de apurar responsabilidades administrativa e penal por desvio de poder, caracterizado que
houver sido ato de improbidade administrativa [...](PEREIRA JÚNIOR, 2007, 60)”.

Em suma, os doutrinadores mencionados não divergem muito sobre o princípio da vantajosidade estar intimamente
relacionado com a aquisição de produtos e serviços de maior qualidade pagando o menor preço possível.

Em observância aos atos realizados na sessão pública do ato convocatório em evidencia, pode-se concluir que a
Comissão de Compras SIGMA, reiteradamente age em total desconformidade com os preceitos legais, vez que a
inabilitação da Recorrente por não apresentar UMA SIMPLES DECLARAÇÃO, FERE DE MORTE O PRINCIPIO DA
ECONOMICIDADE, optando assim a Comissão de Compras por INABILITAR EMPRESA DE OFERTA DE MENOR VALOR
E COM CAPACIDADE TÉCNICA – FISCAL – TRABALHISTA – E – ECONOMICA DEVIDAMENTE COMPROVADA.

Denota-se piamente, que a muitos o formalismo moderado vem sendo aplicado, visando assim, a contratação por
parte dos entes gestores e recebedores de verbas públicas da melhor proposta, vantajosidade e economicidade,
não podendo assim prosperar o ato da Comissão de Compras em inabilitar a Recorrente, pois, conforme
devidamente apresentado, vai de encontro com a base principiológica do direito administrativo, maculando em sua
integralidade os princípios da legalidade, vantajosidade, economicidade, eficiência e demais correlatados inerente
ao caso em tela.
Ademais, é imperioso ressaltar que o interesse público, a motivação pública, a eficiência e a legalidade, compõem o
rol principiológico constitucional que devem ser observados Equipe SIGMA, pois, um olhar voltado a administração
pública dotado de excessivo rigor, somente corrobora com a ineficiência estatal.
Por derradeiro, em face de todo o exposto esta Recorrente, pugna pela reforma da decisão originaria da Equipe
SIGMA, sendo declarado assim a HABILITAÇÃO da mesma, por ser medida de lidimo direito e coadunar em seu
ápice com a legislação vigente, jurisprudência majoritária do TCU, bem como, dispositivos do ato convocatório.

7. DO DIREITO DA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS. ITEM 2.9 E 18.4 DO EDITAL.

A possibilidade da comissão ou autoridade competente promover diligência, para esclarecer ou complementar a
instrução do processo, encontra-se disciplinada no artigo 43, §3º da Lei Federal nº 8.666 de 1.993.
“§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.” (Destacamos)
A promoção de diligência é realizada sempre que a comissão julgadora, ou autoridade competente em presidir o
certame, se esbarra com alguma dúvida, sendo mecanismo necessário para afastar imprecisões e confirmação de
dados contidos nas documentações apresentadas pelos participantes do processo licitatório.
Não há discricionariedade da Administração optar ou não na realização de diligência, sempre que houver dúvidas
sobre alguma informação a diligência torna-se obrigatória. 
Com brilhantismo e clareza Marçal Justen Filho leciona:
“A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da Administração, a ser exercitada segundo juízo de
conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz à configuração da diligência como um
poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão,
reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as providências
apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será obrigatória a sua
realização.”(Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.)
Em detrimento, a decisão de INABILITAÇÃO da empresa RECORRENTE, em face do total desconhecimento por
parte da Equipe SIGMA da legislação vigente na data oportuna de abertura do certame – quanto a qualificação
econômica, bem como, por não conter qualquer irregularidade RELEVANTE A SIMPLES AUSENCIA DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS [...], qual inclusive JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS JÁ E DECLARADO
EXPLICITAMENTE QUE A EMPRESA EMPREGARÁ TODOS OS MEIOS NECESSARIOS E FORNECERA TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, com base no instituído no item 22.3, do certame
em destaque, vejamos;
22.3. O(a) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de
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diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública 
Entendendo a Equipe SIGMA por incompleto as razões de recursos nesta peça recursal devidamente exposta e
comprovada nas alíneas supra descritas, pede-se que seja realizado DILIGENCIAS – QUANTO AO SOLICITADO NA
DECLARAÇÃO NÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE visando assim desmitificar, qualquer entendimento de
suposta irregularidade OU INCAPACIDADE.
Uma vez que tal medida administrativa, tem o condão jurídico administrativo de sanar por completo quaisquer
duvidas que a ofertante do menor valor, possui capacidade aquém do instituído no instrumento convocatório,
estando apta assim, a se sagrar vencedora, com base no principio da formalidade moderada, vantajosidade,
economicidade, eficiência e afins.
8 – DOS PEDIDOS
Em face das razões causídicas que foram devidamente expostas, a RECORRENTE requer mui respeitosamente
desta digna EQUIPE SIGMA, que seja a PRESENTE reconhecida e provida em sua integralidade, nos moldes abaixo
elencados, prosseguindo assim a licitude e lisura do certame em comento;

a) REFORMA DA DECISÃO, QUAL TRATOU DE INABILITAR A EMPRESA RECORRENTE, POR RESTAR DEVIDAMENTE
COMPROVADO A INEXISTENCIA DE MACULA OU TRANSGRESSÃO EDITALICIA POR PARTE DA MESMA EM SEUS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CAPACIDADE ECONOMICA, COM AMPARO INTEGRAL AO PRINCIPIO DA
LEGALIDADE.

b) RECONHEÇA O PRINCIPIO DA FORMALIDADE MODERADA, EM DETRIMENTO DO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATORIO, QUANTO A AUSENCIA DE MERA DECLARAÇÃO, EM HOMENAGEM ASSIM AO
PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, VANTAJOSIDADE, EFICIENCIA E CORRELATOS. 

B.1.) Prosseguimento do feito APÓS A REFORMA DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE,
quanto as demais fases licitatórias, por COADUNAR com os mandamus principiológicos Constitucionais e Lei de
Licitação, VISTO QUE ESTÁ COMPROVADO MUITO AQUEM DO NECESSARIO A CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PLEITEADO NO PRESENTE CERTAME.

c) ALTERNATIVAMENTE, entendendo não ser suficiente as comprovações contidas na presente peça recursal, que
realize DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, para sanar definitivamente com quaisquer entendimentos de
irregularidade junto aos documentos de habilitação- DECLARAÇÕES, da empresa Recorrente. 

Nestes termos.
Pede-se deferimento.
Porto Velho/RO 27 de agosto de 2020.

 Fechar
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

RESPOSTA

 
TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PROCESSO: 0036.453909/2019-78

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames na Área de Patologia Clínica, de forma
complementar aos procedimentos já existentes, obje�vando atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON,
Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital Infan�l Cosme e Damião -
HICD, Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal - HEURO, Hospital Regional de Cacoal - HRC e Hospital Regional de Buri�s -
HRB, de forma con�nua, por um período de 12 (doze) meses.

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
nomeados por força das disposições con�das na Nº 199/2019/SUPEL-CI, publicada no DOE no dia 12 de setembro de 2019, em
atenção ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, pela empresa: CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , já
qualificada nos autos epigrafados, passa a analisar e decidir, o que adiante segue.

 

I.DA ADMISSIBILIDADE

 

Dispõe o Ar�go 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10520/02, que:

 
“Ar�go 4 – A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

...

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo�vadamente a intenção de recorrer, quando lhe
será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando demais licitantes desde logo in�mados
para apresentar contrarrazões em igual numero de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos...”

 

De acordo com o Edital – item 14 e subitens - os recursos devem ser interpostos tempes�vamente nos prazos
prescritos em lei (Lei 10.520/02), bem como de forma escrita e com fundamentação.

Verifica-se que a peça recursal da recorrente foi anexada ao sistema Comprasnet em tempo hábil, até o dia
27/08/2020, conforme prevê a legislação em vigor e ata de julgamento do certame.

A recorrente CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA mo�vou intenção de recorrer, e
encaminhou peças recursais anexadas ao sistema Comprasnet, conforme prevê a legislação em vigor e ata de julgamento do
certame.

Os requisitos recursais foram atendidos, pelo recorrente, e pelo direito de Pe�ção resguardado pela Cons�tuição
Federal o fato aduzido será analisado.

O prazo e a forma recursal, bem como a legi�midade para o recurso, suas razões e contrarrazões, estão orientados
no inc. XVIII, art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/2002, no art. 26 do Decreto Estadual nº 12.205/06, em síntese, quanto às normas
aqui citadas, a intenção de recurso deve ser declarada em campo próprio do Sistema, após declarado o vencedor e
mo�vadamente seguindo-se o prazo de 3 (três) dias para as razões, com igual prazo para as contrarrazões.
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Verificados os requisitos de admissibilidade, quais sejam tempes�vidade, legi�midade e interesse, passamos a
análise do pleito.

 

II – DA INTENÇÃO DE RECURSO

 

A empresa CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA manifesta sua intenção de recorrer expondo
a seguinte mo�vação: “O balanço foi apresentado juntamente com Instrução Norma�va RFB Nº 1950/2020, pois a junta comercial
estava em funcionando e somente a uma semana atras foi refeito o balanço atual, se uma lei assinado pelo presidente da
republica, não tem valor IN RB Nº 1950/2020, iremos apresentar defesa no recurso”. (sic)

 

III - DA SÍNTESE DO RECURSO

 

Do descumprimento ao item 13.7 “b” – Balanço Patrimonial

A recorrente CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 0013420069, apresenta seu
inconformismo quanto a inabilitação de sua empresa alegando ser um equívoco da Pregoeira.

A Recorrente foi julgada inabilitada por descumprimento dos itens 13.8.’b’, 13.9.’b’ e 13.9.’c’ instrumento
convocatório que se referem ao Balanço Patrimonial do úl�mo exercício social para fins de qualificação econômica, bem como as
declarações de disponibilidade das instalações e declaração de que entregaria no momento da assinatura do contrato os
documentos: Licença sanitária, CNES e regisro do estabelecimento no Conselho Regional de Farmácia, biomedicina ou medicina.

Reforça a recorrente que para fins de ap�dão econômica apresentou Balanço Patrimonial referente ao úl�mo
exercício social no dia 17.07.2020 acompanhado da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1950, DE 12 DE MAIO DE 2020 quanto a
prorrogação de prazo para a apresentação da escrituração contábil 2019 até o úl�mo dia ú�l do mês de julho/2020.

A recorrente faz uma breve explanação do seria Escrituração Contábil concluindo que se trata do Balanço
Patrimonial, na qual anualmente as empresas apuram seus lucros, prejuízos, patrimônio e afins.

Argumenta que em face da Pandemia Mundial, que originou o máximo isolamento social no Mundo, Brasil, e
também no Estado de fora determinado pelas Autoridades Competentes o fechamento temporário de dezenas de órgãos de
atendimento ao público, incluindo as Juntas Comerciais dos Estados, fundamentando assim a criação e o deferimento da
prorrogação dos atos de escrituração contábil para o úl�mo dia do mês de julho/2020, segundo a recorrente em todo Brasil.

 

Do não cumprimento dos itens 13.9 “b” e “c” que referem-se as declarações.

A recorrente esclarece que visando ser diligente e demonstrar sua capacidade técnica, optou por apresentar os
documentos requeridos o item 13.9 “c” - com vigência para todo o exercício de 2020, ao invés da citada declaração.

Destaca que o entendimento contrário, quanto à habilitação da empresa por não apresentar simples declaração de
disponibilidade de equipamentos não merece prosperar, visto que apresentou junto a sua proposta de preços declaração de que
empregarão todos os meios necessários e fornecerão todos os equipamentos necessários para a execução contratual.

Ressalta que em caso de dúvidas da documentação apresentada, poderia a Pregoeira ter diligenciado a empresa
conforme previsto nos itens 2.9 e 18.4 do Edital.

Com brilhan�smo e clareza Marçal Justen Filho leciona: “A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da
Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz à
configuração da diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes
para a decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as providências
apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será obrigatória a sua realização.”(Marçal
Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administra�vos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014, pág. 804.)

 

Ao final requer:

a) Reforma da decisão, qual tratou de inabilitar a empresa recorrente, por restar devidamente comprovado a
inexistencia de macula ou transgressão editalicia por parte da mesma em seus documentos de habilitação – capacidade
economica, com amparo integral ao principio da legalidade.

b) Reconheça o principio da formalidade moderada, em detrimento do principio da vinculação ao instrumento
convocatorio, quanto a ausencia de mera declaração, em homenagem assim ao principio da economicidade, vantajosidade,
eficiencia e correlatos.
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b.1.) Prosseguimento do feito após a reforma da decisão de inabilitação da empresa recorrente, quanto as demais
fases licitatórias, por coadunar com os mandamus principiológicos cons�tucionais e lei de licitação, visto que está comprovado
muito aquem do necessario a capacidade técnica da empresa para execução dos serviços pleiteado no presente certame.

c) Alterna�vamente, entendendo não ser suficiente as comprovações con�das na presente peça recursal, que
realize diligencias administra�vas, para sanar defini�vamente com quaisquer entendimentos de irregularidade junto aos
documentos de habilitação- declarações, da empresa recorrente.

 

IV - CONTRARRAZÕES

 

Não houve.

 

IV.DA ANÁLISE

 

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, estão em perfeita
consonância com as determinações legais, que regem as licitações e o Edital foi devidamente elaborado em consonância com o
disposto no parágrafo primeiro do ar�go 3° da Lei 8666/93:

“A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos”
(grifo nosso).

A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em vista que busca a proposta mais
vantajosa observando os princípios elencados no  ar�go 3° da Lei 8666/93 copilado acima. 

Observasse que antes de iniciar par�cipação em certame licitatório, cabe ao licitante verificar e, mediante certeza
de seu anseio de par�cipação e adesão às regras editalícias, em direto cumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, disposto expressamente na legislação que trata de Direito Administra�vo por meio dos Arts. 3º já citado acima e 41,
da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, copilado a seguir: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Do descumprimento ao item 13.7 “b” – Balanço Patrimonial

Para fins de habilitação no quesito QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA as empresas par�cipantes do certame,
deveriam apresentar além da Cer�dão de Falência e Concordata, o Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício social, neste
caso, de 2019, senão vejamos:

13.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

(...)

b) Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido cons�tuída em
menos de um ano, devidamente auten�cado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir
se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes cons�tuídas há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes cons�tuídas há menos de
um ano), de 5% (cinco por cento) do valor es�mado do item que o licitante es�ver par�cipando.

Destaca-se que a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1774, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, é válida para controle da
Receita Federal Brasileira e dizem respeito as demonstração econômico financeiras das empresas perante a mesma;

II- Nos termos do art. 1.078 da lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do
balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos
a seguir:

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, com o obje�vo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

O Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 1999/2014, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) consignou que o
prazo para apresentação dos balanços patrimoniais para fins de licitação, mesmo para as empresas tributadas com base no lucro
real ou presumido, é aquele disposto no art. 1.078 do Código Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente:

"O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei
8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30
de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de
qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.”
(Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014).
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Considerando o exposto a abertura da licitação se deu no dia 14.07.2020 logo, posterior a data estabelecida de
30/04/2020 para registro do Balanço que neste caso seria de 2019.

Observa-se que a Medida Provisória n º 931, de 30 de março de 2020, Instrução Norma�va nº 1.950, de 12 de maio
de 2020 (citada pela recorrente) e Instrução Norma�va RFB nº 1.965/2020 da Receita Federal do Brasil, trata da prorrogação do
prazo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) digital, referente ao ano-calendário 2019 e a situações especiais até julho de
2020, dispondo que:

 

Art. 1º O prazo para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Norma�va RFB nº 1.774,
de 22 de dezembro de 2017, referente ao ano-calendário de 2019, fica prorrogado, em caráter excepcional, até o úl�mo dia ú�l do
mês de julho de 2020, inclusive nos casos de ex�nção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da pessoa jurídica.

 

Ocorre que a apresentação do Balanço da recorrente NÃO foi pelo SPED - Sistema Público de Escrituração Digital,
que é regulamentado através do Decreto Federal n° 6.022/2007, o qual foi concedido à prorrogação, mas sim, Balanço registrado
diretamente na Junta Comercial de Porto Velho, logo, não há o que se falar de prorrogação de prazo para registro. 

Destaca-se que no dia 27.05.2020 através do O�cio 628 processo 0043.207721/2020-02 a SUPEL consultou a Junta
Comercial de Porto Velho a respeito da possível prorrogação de prazo do balanço, vejamos:

O�cio nº 628/2020/SUPEL-CEL

Ao Senhor,

José Alberto Anísio

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

Porto Velho/RO

Assunto: Solicitação de Informação.

Senhor Presidente,

Considerando que a Superintendência Estadual de Licitações, é o órgão, no âmbito do Poder Execu�vo, responsável pela
operacionalização do sistema compras no Estado de Rondônia, cabendo a este órgão atos rela�vos a Publicação de Edital, análise
e julgamento das propostas e Adjudicação do vencedor, dentre outros.

Considerando ainda que dentre os critérios de qualificação exigidos daqueles que queiram contratar com a Administração, está o
da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, incluído neste tópico a analise do Balanço Patrimonial.

Considerando que com o advento da Medida Provisória 931 de 30 de março de 2020, a qual, em seu ar�go 6º informa o seguinte:

Art. 6º  Enquanto durarem as medidas restri�vas ao funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes exclusivamente da
pandemia da covid-19:

I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a par�r de 16 de fevereiro de 2020, o prazo de que trata o art. 36 da Lei nº
8.934, de 18 de dezembro de 1994, será contado da data em que a junta comercial respec�va restabelecer a prestação regular dos
seus serviços; e

II - a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos
fica suspensa a par�r de 1º de março de 2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta comercial respec�va no prazo de trinta
dias, contado da data em que a junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços. 

Indagamos a este conceituado órgão técnico, se o houve extensão do prazo para registro de Balanço Patrimonial ante à Junta
Comercial do Estado de Rondônia?

Cordialmente, aproveito o ensejo para registrar meu sinceros cumprimentos, colocando esta Superintendência à disposição para o
que fizer necessário. 

Atenciosamente,

Na ocasião a Junta Comercial se manifestou esclarecendo que a Junta Comercial não deixou de executar seus
serviços de registro mercan�l, trabalhando em home Office e em sistema de agendamento para os casos de atendimentos
presenciais e que desde 2019 dispunha do Sistema Fácil onde é possível auten�car livros digitalmente e registrar Balanços
Patrimoniais de forma eletrônica através de Cer�ficação digital e por fim que não havia extensão do prazo previsto no art. 1.078 do
Código Civil, ou seja, 30 de abril do ano subsequente, senão vejamos: 

O�cio nº 581/2020/JUCER-SG

Porto Velho/RO, 02 de Junho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor                                                                                                                                                                          

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRA E LICITAÇÕES-SUPEL

Assunto: Envio de Informações.

Senhor Superintendente,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8934.htm#art36
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Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao o�cio 628/2020/SUPEL-CEL, de 27 de abril de 2020, informamos a Vossa
Senhoria que, mesmo estando em Estado de Calamidade Pública conforme decreto 25.049 de 14 de maio de 2020, esta JUCER não
deixou de executar seus serviços de registro mercan�l, pois estamos exercendo as a�vidades em regime de Home Office e através
de agendamento para os casos de atendimento presencial excepcional, quando eventualmente não conseguimos realizar o
atendimento eletronicamente.

Considerando que desde 2019, disponibilizamos aos nossos contribuintes o sistema Empresa Fácil, no qual permite-se auten�car
Livros Digitalmente e registrar os Balanços patrimoniais, demonstrações contábeis e índices econômicos de forma eletrônica
através de cer�ficação digital, e além disso nesse ano aceitamos também o envio e protocolo dos mesmos u�lizando apenas o
Cer�ficado Digital do Contador para que os empresários e contabilistas possam dar con�nuidade nos serviços normalmente,
conforme disposto no o�cio circular DREI/MDIC nº 1218 de 13 de abril de 2020, que trata sobre o arquivamento de processos
eletrônicos no âmbito das Junta Comerciais, amplamente divulgados aos contadores e ao CRC/RO, e que conjuntamente foi
promovida vídeo conferência aos contadores do nosso Estado para orientação quanto a essa facilidade. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 486 de 03 de março de 1969 no art. 1º "Todo Empresário é obrigado a seguir ordem uniforme de
escrituração contábil, mecanizada ou não".

Conforme disposto no Código Civil Brasileiro ar�go 1.078, Inciso I, o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada
exercício social e apresentado até o quarto mês seguinte.

Bem como ainda nos Ar�gos 1.179 e 1.181 também do Código Civil Brasileiro, indicam a obrigatoriedade do registro do balanço
patrimonial e o mesmo devendo ser auten�cado no Registro Público de Empresas Mercan�s, ou seja nas Juntas Comerciais.

Quanto a indagação se houve extensão do prazo para registro de Balanço Patrimonial perante à JUCER, cabe salientar que, por
não sermos órgão fiscalizador e sim de registro, não es�pulamos prazos ou qualquer prejuízo por não fazê-lo dentro do prazo
estabelecido por lei, aceitando em qualquer momento o registro do mesmo.

 Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

 Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de es�ma e consideração.

 Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)

LEILSON COSTA DE SOUZA

Secretário-Geral/Jucer

Mat. 300147280

Diante do exposto, resta esclarecido que a prorrogação do prazo de validade do balanço do exercício de 2018
corresponde somente a aqueles em formato SPED, não sendo este o caso da recorrente.

 

Do descumprimento aos itens 13.9 “b” e “c” que se referem às declarações.

Dispõe o instrumento convocatório no item 5 – das condições de par�cipação que:
 

5.1. A par�cipação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital,
bem como, a observância dos regulamentos, normas administra�vas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não
observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.

5.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu
conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em
conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

5.2. Como requisito para par�cipação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório, bem como a descri�va técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

5.2.1. A declaração falsa rela�va ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital e nas demais cominações legais (Art. 7º, Lei n. 10.520/02)

 

A recorrente ao final de sua proposta declara estar ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no
edital e seus anexos conforme expomos:
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Desta feita, a declaração da recorrida encaminhada com a proposta de preços resta claro que a mesma estava ciente
de todas as regras e deveres quanto a execução do contrato assumindo assim, penalidades e sanções cabíveis quanto as
declarações falsas ou não execução do contrato na forma disposta no termo de referência, bem como dos documentos a serem
apresentados na assinatura do contrato.

Diante do exposto, resta esclarecido que a declaração apresentada ao final da proposta pela recorrente abarca as
declarações exigidas no item 13.9 “b” e “c” do edital.

 

V. DA DECISÃO

 

Em suma, sem nada mais evocar, pelas razões de fato e de direito acima expostas, certa que a Administração, em
tema de licitação, está vinculada, ao princípio da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, bem como, das normas estabelecidas
no instrumento convocatório, conhecemos do recurso interposto pela empresa CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, julgando o recurso IMPROCEDENTE, mantendo a empresa inabilitada no certame por descumprimento ao item
13.7 "b" do edital, apresentando Balanço de 2018 quando deveria ter apresentado de 2019.

  Importante destacar que esta decisão, não vincula a deliberação superior acerca da adjudicação e homologação do
certame, apenas faz uma contextualização fá�ca e documental com base no que foi carreado a este certame, fornecendo subsídios
à autoridade administra�va superior, a quem cabe à análise e a conclusão.

Em cumprimento ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações, submeto  a presente decisão à análise do
Superintendente Estadual de Compras e Licitações, para manutenção ou reformulação da mesma.

 
Porto Velho, 15 de setembro de 2020.

 

NILSEIA KETES COSTA
Pregoeira da Equipe SIGMA/SUPEL

Mat. 300061141

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nilseia Ketes Costa, Pregoeiro(a), em 15/09/2020, às 18:01, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0013554258 e o
código CRC 08FB0834.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0036.453909/2019-78 SEI nº 0013554258

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR 
  

Parecer nº 840/2020/SUPEL-ASSEJUR

Referência: Processo Administra�vo nº 0036.453909/2019-78 - Pregão Eletrônico n° 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO (0012208117)

Interessado: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Valor Es�mado: R$ 4.382.505,12 (quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinco reais e doze centavos)

 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. FASE EXTERNA. INTENÇÕES. RECURSO ADMINISTRATIVO.
CERTAME. CONHECIMENTO. DESCRITIVO DE PROPOSTA INSUFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
EXIGIDAS EM EDITAL. FALTA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

 

1 - INTRODUÇÃO

 

1. Trata-se de recurso interposto pela licitante CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
(0013420069) contra r. decisão que inabilitou a recorrente no certame, tendo o recurso seguido os ritos em consonância com o art. 4º,
inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 26 do Decreto Estadual nº 12.205/06.

2. O processo originário, o qual abriga o Pregão Eletrônico n° 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO (0012208117), referente a
"Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames na Área de Patologia Clínica, de forma complementar aos
procedimentos já existentes, obje�vando atender o Centro de Medicina Tropical de Rondônia - CEMETRON, Hospital e Pronto
Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital Infan�l Cosme e Damião - HICD,Hospital de
Emergência e Urgência de Cacoal-HEURO, Hospital Regional de Cacoal - HRC e Hospital Regional de Buri�s - HRB, de forma
con�nua, por um período de 12 (doze) meses", foi encaminhado para análise quanto ao recurso e julgamento por parte da
pregoeira, que passa a fazê-lo na sequência analí�ca a seguir.

 

 

2 - ADMISSIBILIDADE

 

3. Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legi�midade, fundamentação, interesse
recursal, haja vista par�cipação no certame, consta pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e
tempes�vidade, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

 

 

3 - DOS FATOS RECURSAIS

 

4. A recorrente CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (0013420069), apresentou em sua intenção
recursal o seguinte argumento: "O balanço foi apresentado juntamente com Instrução Norma�va RFB Nº 1950/2020, pois a junta
comercial estava em funcionando e somente a uma semana atrás foi refeito o balanço atual, se uma lei assinado pelo presidente
da republica, não tem valor IN RB Nº 1950/2020, IREMOS APRESENTAR DEFESA NO RECURSO".

Em sua peça recursal, apresentou inconformismo com sua desclassificação baseada nos itens 13.8.’b’, 13.9.’b’ e
13.9.’c’ do instrumento convocatório que se referem ao Balanço Patrimonial do úl�mo exercício social para fins de qualificação
econômica, bem como as declarações de disponibilidade das instalações e declaração de que entregaria no momento da
assinatura do contrato os documentos: Licença sanitária, CNES e regisro do estabelecimento no Conselho Regional de Farmácia,
biomedicina ou medicina.
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Dita que apresentou Balanço Patrimonial referente ao úl�mo exercício social no dia 17/07/2020 acompanhado de
cópia da Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil nº 1950, de 12 de maio de 2020, a qual supostamente, segundo
a recorrente, prorrogou o prazo para apresentação da escritura contábil do exercício de 2019 até o úl�mo dia ú�l do mês de julho
de 2020.

Acerca do ponto 13.93 'b' e 13.9 'c', a recorrente esclarece que visando ser diligente e demonstrar sua capacidade
técnica, optou por apresentar os documentos requeridos o item 13.9 “c” - com vigência para todo o exercício de 2020, ao invés da
citada declaração, arguindo que apresentou junto a sua proposta de preços declaração de que empregarão todos os meios
necessários e fornecerão todos os equipamentos necessários para a execução contratual.

Ressaltou por fim que em caso de dúvidas da documentação apresentada, poderia a pregoeira ter diligenciado a
empresa conforme previsto nos itens 2.9 e 18.4 do Edital ao invés de procedido à inabilitação.

5. Apesar de garan�da oportunidade legal, não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

6. A pregoeira, finalizada a sua análise (0013554258), concluiu pela IMPROCEDÊNCIA do recurso apresentado pela
recorrente, mantendo a decisão exarada na Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico n° 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO
(0013148920) que inabilitou a proposta da recorrente.

 

 

4 - DA ANÁLISE JURÍDICA

 

7. Realizando o confronto das argumentações propostas pelas partes, deve-se apenas clarificar que antes de iniciar
par�cipação em certame licitatório, cabe ao licitante verificar e, mediante certeza de seu anseio de par�cipação e adesão às regras
editalícias, em direto cumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, disposto expressamente na legislação
esparsa administra�va por meio dos Arts. 3º e 41, da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme recortes a seguir:

 

Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

 

8. Neste sen�do, acerca da irresignação contra inabilitação pelo descumprimento ao item 13.7 “b” – Balanço
Patrimonial, Para fins de habilitação no quesito de qualificação econômico-financeira, as empresas par�cipantes do certame,
deveriam apresentar além da Cer�dão de Falência e Concordata, o Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício social, neste
caso, exercício de 2019, conforme apresenta-se o seguinte:

 

13.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

(...)

b) Balanço Patrimonial, referente ao úl�mo exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido cons�tuída em
menos de um ano, devidamente auten�cado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o(a) pregoeiro(a) possa aferir
se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes cons�tuídas há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes cons�tuídas há menos de
um ano), de 5% (cinco por cento) do valor es�mado do item que o licitante es�ver par�cipando.

 

9. Neste sen�do, acerca das demonstrações econômico-financeiras das empresas, destacou a Instrução Norma�va da
Receita Federal do brasil nº 1774, de 22 de dezembro de 2017 que:

 

II- Nos termos do art. 1.078 da lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do
balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos
transcritos a seguir:

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, com o obje�vo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

 

10. Seguindo o sen�do da disposição clara do Art. 1.078 do Código Civil, o Tribunal de Contas da União (TCU) já proferiu
decisão por meio do Acórdão n° 1999/2014-Plenário no sen�do de que o prazo para apresentação dos balanços patrimoniais para
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fins de licitação, mesmo aqueles de empresas tributadas com base no lucro real ou presumido, é o de 30 de abril do exercício
subsequente, conforme dispõe:

 

O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei
8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30
de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de
qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.”
(Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014).

 

11. Assim, adentra-se no fulcro do presente procedimento licitatório. A abertura da sessão pública do certame se deu
na data de 14/07/2020, ao passo que a data limite para registro do balanço patrimonial encerrou-se na data de 30/04/2020 (no
caso do Balanço Patrimonial do exercício de 2019).

12. Em paralelo, por meio da Medida Provisória n º 931, de 30 de março de 2020, Instrução Norma�va da Receita
Federal do Brasil nº 1.950, de 12 de maio de 2020 e Instrução Norma�va RFB nº 1.965/2020, houve prorrogação do prazo para
entrega da chamada Escrituração Contábil Digital (ECD), dispondo esta úl�ma Instrução Norma�va em seu Art. 1º que:

 

Art. 1º O prazo para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Norma�va RFB nº 1.774,
de 22 de dezembro de 2017, referente ao ano-calendário de 2019, fica prorrogado, em caráter excepcional, até o úl�mo dia ú�l do
mês de julho de 2020, inclusive nos casos de ex�nção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial da pessoa jurídica.

 

13. Importan�ssimo destacar que a Escrituração Contábil Digital (ECD) é apresentada por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), assim sendo, a prorrogação citada é válida apenas para os Balanços Patrimoniais apresentados por
meio do SPED, situação que não ocorreu pela recorrente, visto que não fez uso do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
mas sim registrado diretamente na Junta Comercial de Porto Velho.

14. Justamente para dirimir quaisquer dúvidas quanto à validade deste ato, na data de 27/05/2020 a Superintendência
Estadual de Compras e Licitações (SUPEL) emi�u o O�cio 628 (0011718655) no Processo Administra�vo nº 0043.207721/2020-02
acerca de possível prorrogação no prazo de registro dos balanços patrimoniais.

15. Na ocasião, a Junta Comercial de Rondônia se manifestou por meio do O�cio 581 (0011831348) esclarecendo que
não deixou de executar seus serviços de registro mercan�l, senão vejamos: 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao o�cio 628/2020/SUPEL-CEL, de 27 de abril de 2020, informamos a Vossa
Senhoria que, mesmo estando em Estado de Calamidade Pública conforme decreto 25.049 de 14 de maio de 2020, esta JUCER não
deixou de executar seus serviços de registro mercan�l, pois estamos exercendo as a�vidades em regime de Home Office e através
de agendamento para os casos de atendimento presencial excepcional, quando eventualmente não conseguimos realizar o
atendimento eletronicamente.

Considerando que desde 2019, disponibilizamos aos nossos contribuintes o sistema Empresa Fácil, no qual permite-se auten�car
Livros Digitalmente e registrar os Balanços patrimoniais, demonstrações contábeis e índices econômicos de forma eletrônica
através de cer�ficação digital, e além disso nesse ano aceitamos também o envio e protocolo dos mesmos u�lizando apenas o
Cer�ficado Digital do Contador para que os empresários e contabilistas possam dar con�nuidade nos serviços normalmente,
conforme disposto no o�cio circular DREI/MDIC nº 1218 de 13 de abril de 2020, que trata sobre o arquivamento de processos
eletrônicos no âmbito das Junta Comerciais, amplamente divulgados aos contadores e ao CRC/RO, e que conjuntamente foi
promovida vídeo conferência aos contadores do nosso Estado para orientação quanto a essa facilidade. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 486 de 03 de março de 1969 no art. 1º "Todo Empresário é obrigado a seguir ordem uniforme de
escrituração contábil, mecanizada ou não".

Conforme disposto no Código Civil Brasileiro ar�go 1.078, Inciso I, o balanço patrimonial deve ser fechado ao término de cada
exercício social e apresentado até o quarto mês seguinte.

Bem como ainda nos Ar�gos 1.179 e 1.181 também do Código Civil Brasileiro, indicam a obrigatoriedade do registro do balanço
patrimonial e o mesmo devendo ser auten�cado no Registro Público de Empresas Mercan�s, ou seja nas Juntas Comerciais.

Quanto a indagação se houve extensão do prazo para registro de Balanço Patrimonial perante à JUCER, cabe salientar que, por
não sermos órgão fiscalizador e sim de registro, não es�pulamos prazos ou qualquer prejuízo por não fazê-lo dentro do prazo
estabelecido por lei, aceitando em qualquer momento o registro do mesmo.

 

16. Com a conversão de Medida Provisória em Lei, nesta mesma seara já realizou análise de cunho técnico o Técnico em
Licitações, Registro e Análise de Preços especializado em Contabilidade da SUPEL no Parecer 5 (0013625701) em caso análogo sob
égide do qual fomentou o seguinte entendimento:
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Com relação a alegação de que o Balanço Patrimonial do exercício de 2018 não tem validade para o certame, informo que com o
advento da MEDIDA PROVISÓRIA 931/2020 conver�da na LEI 14.030/2020, foi estendido o prazo para assembleia dos sócios até o
final do mês de julho. Conforme trecho da leia seguir:  

-Art. 4º  A sociedade limitada cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de
março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), no prazo de 7 (sete) meses, contado do término do seu exercício
social.

Conjugando-se o ar�go 4º da lei 14.030/2020 com o ar�go 1078 da Lei 10.406/2002, verifica-se que dentre os rol de atribuições
da assembleia dos sócios está o de deliberar sobre o Balanço Patrimonial, vejamos:

Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao
término do exercício social, com o obje�vo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

Dessa forma, por dedução lógica, entende-se que se o prazo da assembleia dos sócios, a qual deliberará sobre o Balanço
Patrimonial da en�dade foi estendido para o final do mês sete, o prazo para registro desta peça contábil também foi estendido.

 

17. Conforme bem demonstrou o parecer técnico, a conversão da Medida Provisória nº 931/2020 em Lei Federal nº
14.303/2020 trouxe, além de outras alterações, a extensão do referido prazo para assembleia de sócios até o final do mês de julho
de 2020, conforme ditou-se no corpo da norma�va, de modo que passa-se a constar, no atual cenário jurídico que, por meio da
conversão da Medida Provisória no corpo-norma�vo legal exposto, há possibilidade de apresentação de balanço patrimonial na
atual situação até o final do mês de julho de 2020, conforme transpareceu no caso concreto.

18. Sendo assim, pelos argumentos jurídicos expostos acima, bem como corroboração com entendimento proferido
por profissional técnico da área de Ciências Contábeis acerca do procedimento a ser tomado em caso análogo recente, esta
Procuradoria opina pela procedência do pedido formulado pela recorrente neste ponto, uma vez que há autorização legal para
prorrogação do caso demonstrado em seu recurso de apresentação de balanço patrimonial até o final do mês de julho de 2020,
por meio do Art. 4º da Lei Federal nº 14.303/2020.

19. Acerca do argumento de inabilitação equivocada por descumprimento aos itens 13.9 “b” e “c”, importan�ssimo
destacar quais são as suas exigências:

 

b)Apresentar Declaração formal de disponibilidade das instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, para
o fornecimento de que trata esta contratação.

c)Apresentar Declaração Formal de que no momento da assinatura do contrato entregará:

* d) Licença sanitária em vigor emi�da pela vigilância sanitária local onde está estabelecida a sede da empresa.

* e) Cadastro atualizado do CNES.

* f) Registro ou inscrição do Estabelecimento de Saúde no Conselho Regional de Farmácia, Biomedicina ou Medicina.

 

20. Sendo essas obrigações dispostas no instrumento convocatório, importante relembrar que o item 5 do Edital dita as
condições de par�cipação no certame, em especial:

 

5.1. A par�cipação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital,
bem como, a observância dos regulamentos, normas administra�vas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não
observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.

5.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu
conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em
conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

5.2. Como requisito para par�cipação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório, bem como a descri�va técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).

5.2.1. A declaração falsa rela�va ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas
neste Edital e nas demais cominações legais (Art. 7º, Lei n. 10.520/02)

 

21. Assim, não há que se falar em dobra dos entendimentos e disposições legais dispostas no edital. A própria
recorrente realizou declaração de ciência e aceitação das condições estabelecidas no Edital, nos termos a seguir:

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#1078
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22. Havendo sido cumprida apresentação desta declaração, ora encaminhada juntamente com a proposta de preços,
infere-se primeiramente que a regra de apresentação das declarações não cons�tui uma faculdade, mas sim obrigação disposta
em edital.

23. Desta feita, a declaração da recorrida encaminhada com a proposta de preços demonstra claramente que a mesma
estava ciente de todas as regras e deveres quanto a execução do contrato assumindo assim, penalidades e sanções cabíveis quanto
as declarações falsas ou não execução do contrato na forma disposta no termo de referência, bem como dos documentos a serem
apresentados na assinatura do contrato.

24. De todo modo, resta-se esclarecido que a declaração apresentada ao final da proposta pela recorrente abarca na
íntegra as declarações exigidas no item 13.9 “b” e “c” do edital, não havendo de ser inabilitada se exclusivamente por este
mo�vo pugnasse a recorrente.

 

5 - CONCLUSÃO

 

25. Ante o exposto, com base os documentos anexados aos autos, esta Procuradoria sedimenta pela REFORMA PARCIAL
da decisão da pregoeira, julgando:

PROCEDENTE o recurso interposto pela licitante CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (0013420069)
contra r. decisão que inabilitou a recorrente no certame, e portanto, alterando o julgamento exarado pela pregoeira na
Resposta SUPEL-SIGMA (0013554258).

26. Esta decisão foi fundamentada com base no disposto no art. 3° da Lei 8.666/93, que garantem a observância do
princípio cons�tucional da legalidade, da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que
lhes são correlatos, ao selecionar a proposta que for mais vantajosa para a Administração.

27. Encerrada a fase de julgamento dos recursos administra�vos, verifica-se que foram observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade para contrarrazão.

28. Tendo em vista o preço es�mado deste procedimento licitatório, esta opinião SERÁ subme�da à aprovação ao
Procurador Geral do Estado diante da disposição con�da no Art. 11, inciso V, da Lei Complementar nº 620/2011 concomitante Art.
8º, §3º, da Resolução nº 08/2019/PGE-GAB, da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, publicada no Diário Oficial do Estado de
Rondônia - Edição 126 - 11 de julho de 2019 - Porto Velho/RO (6876905).

29. Oportunamente, submeter-se-á o presente despacho, do art. 109, § 4.º, da Lei Nacional nº 8.666/1993, à decisão
superior, conferindo-se regular curso ao processo, de acordo com a legislação em vigor.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Falcao Ribeiro, Procurador(a), em 27/11/2020, às 13:10, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 30/11/2020, às 13:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014027488 e o
código CRC 70C84D30.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.453909/2019-78 SEI nº 0014027488

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

Decisão nº 187/2020/SUPEL-ASSEJUR

À

Equipe de Licitação SIGMA

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342/2020/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO: 0036.453909/2019-78

INTERESSADO: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

ASSUNTO: ANÁLISE DO JULGAMENTO DE RECURSO

 

DECISÃO

Em consonância com os mo�vos expostos na análise de recurso (0013554258) e  o Parecer 840 (0014027488),
exarado pela Procuradoria Geral do Estado, o  qual opinou pela REFORMA o julgamento da Pregoeira.

 

DECIDO:

Conhecer e julgar PROCEDENTE o recurso interposto pela licitante CLINICA MEDICA DRA. ANDREIA SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA (0013420069) contra r. decisão que inabilitou a recorrente no certame, e portanto, alterando o
julgamento exarado pela pregoeira na Resposta SUPEL-SIGMA (0013554258).

 

Em consequência, REFORMO a decisão da Pregoeira da Equipe/SIGMA.

 

À Pregoeira para dar ciência às empresas e outras providências aplicáveis à espécie.

   

 

 

 

MARCIO ROGEIRO GABRIEL

SUPERINTENDENTE SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em 01/12/2020, às 10:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014960383 e o
código CRC 2E4F2A86.
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Referência: Caso responda esta Decisão, indicar expressamente o Processo nº 0036.453909/2019-78 SEI nº 0014960383


