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ATA Nº 35 REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 4° EXERCÍCIO DA 

17ª LEGISLATURA 

Às 14h00min do dia 22 de junho de 2020, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Suzana, designada pela Portaria 

nº 049 de 19 de fevereiro de 2020, por meio de videoconferência (via aplicativo Hangouts -

Google), tendo em vista a organização dos trabalhos administrativos causados pela pandemia 

do coronavírus, disciplinada pelo Ato da Mesa da Câmara Municipal de Suzana nº 17 de 

2020, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ATO DA MESA 007/2020: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, CONSOANTE PROJETO 

ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO 

URBANO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO - GUARITA 

O presidente agradeceu a presença de todos e, neste ato , se reúnem 

os membros da CPL para deliberar sobre o recurso apresentado pela licitante CAEOA 

CONSTRUTORA L TOA. em face da sua inabilitação no presente certame. 

O recurso fora protocolado tempestivamente em 05 de junho de 2020, 

recebido e concedido prazo de contrarrazões às demais licitantes, conforme consta na Ata nº 

32 de 09 de junho de 2020. 

A licitante CAEOA CONSTRUTORA L TOA. foi considerada inabilitada 

no certame tendo em vista ter descumprido o Item 6.1.3.b do Edital que determinava a 

entrega de: "balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, sendo certo que somente serão aceitos, na forma da lei, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: publicados em diário oficial; ou 

publicados em jornal; ou por cópia registrada na junta comercial da sede ou autenticados por 

cartório competente, inclusive com os respectivos termos de abertura e encerramento ou 

SPED". 
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Em suas razões recursais a licitante CAEDA CONSTRUTORA L TOA. 

dispõe que de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, que por ser enquadrada como 

Empresa de Pequeno Porte - EPP ficaria dispensada da apresentação de balanço. Também 

alega que por ser do Simples Nacional , conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de 

dezembro de 2017, art. 3°, § 1°, não estaria obrigada a apresentar balanço contábil. Ao final , 

requer que o recurso seja julgado procedente, sendo considerada habilitada no certame. 

Em contrarrazões, tempestivamente protocoladas em 16 de junho de 

2020, a licitante FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI EPP. alega que o 

art. 31 , inciso 1, da Lei Federal nº 8.666/1991 dispõe que na documentação relativa a 

qualificação econômico-financeira as licitantes devem entregar balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis para sua habilitação . Alega também que do ponto de vista tributário 

as pequenas empresas tem a faculdade de elaborar balanço patrimonial , mas do ponto de 

vista da Administração Pública no que tange as licitantes as empresas devem apresentar o 

balanço, não sendo uma faculdade da Administração a sua dispensa . Ao final , requer a 

manutenção da decisão que inabilitou a licitante CAEDA CONSTRUTORA L TOA. 

É a síntese do necessário. 

O recurso da licitante CAEDA CONSTRUTORA L TDA. não merece 

prosperar. 

Apesar da Lei Complementar nº 123/2006 permitir que Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte adotem o Simples Nacional e não sejam obrigadas a 

elaboração de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, referida Lei Complementar nº 

123/2006 está tratando de questão de natureza tributária e contábil , mas não de todos os 

demais outros cenários e ramos do Direito pátrio. 

As licitações públicas são regidas por normas próprias, notadamente o 

princípio da legalidade, e não se confundem com outros ramos do Direito . Como não existe 

dispensa de apresentação de balanço para ME's e EPP's nas licitações, sua apresentação é 

obrigatória para as empresas que desejem participar de certames e contratar com a 

Administração Pública exceto quanto não exigido no instrumento editalício . 
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Tanto é assim que o normativo legal aplicável para licitações, a Lei 

Federal nº 8.666/1991 disciplina na parte da qualificação econômico-financeira que as 

licitantes devem fornecer balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Vejamos: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

Ressalte-se que o balanço patrimonial e as demonstrações contáveis 

se destinam a evidenciar para a Administração Pública que determinada empresa/licitante 

possui condições patrimoniais e financeiras saudáveis para contratar com a Administração e 

cumprir para com o objeto licitado, evitando trazer dificuldades para os fins que a 

Administração deseja e onerando a contratante por eventuais inadimplementos de suas 

obrigações. O principal objetivo destas demonstrações é apresentar de forma organizada e 

direta que a empresa/licitante apresenta condições econômico-financeiras para seguir com o 

negócio jurídico junto à Administração. 

No presente certame, por se tratar de contratação de obra de 

engenharia a situação fica ainda mais sensível, pois não conhecer a realidade econômico

financeira da empresa/licitante geraria situação de verdadeira insegurança jurídica para a 

Administração Pública, podendo, a depender das condições da licitante na condução 

contratual, trazer verdadeiro prejuízo ao erário. 

gJ nº 8.666/1991, 

CÂMARA MUNICIPAL DE IUZANO 

Por todo a acima exposto, de modo a seguir os ditames da Lei Federal 

o princípio da legalidade e o da segurança jurídica, A COMISSÃO

ÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO ENTENDE POR 
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IMPROCEDENTE O RECURSO apresentado pela licitante CAEDA CONSTRUTORA L TOA. , 

mantendo a decisão de inabilitação desta para o presente certame. 

Encaminhe-se o presente expediente à Mesa Diretiva para deliberação 

superior, conforme o art. 109, § 4° da Lei Federal nº 8.666/1991. 

Não havendo, por ora , nada mais a tratar, às 14h30min deu-se por 

encerrada a reun ião, lavrando-se a presente ata que vai subscrita pelos membros presentes 

da Comissão Per ........ ~-~~ 

ano, 22 de junho de 2020. 

~lexandre 
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