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RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0245/2017/PMO 

 

ASSUNTO: Decisão tomada na sessão de habilitação e julgamento das propostas. 

PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 002/2017/PMO. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar serviços técnicos 

de instalação e manutenção em aparelhos eletroeletrônicos para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED; Secretaria Municipal de 

Administração – SEMAD; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Finanças – SEMPOF; Secretaria Municipal de Governo – SEMG e Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES. 

Preliminares:  

Advém da recorrente  INOMATA & CIA LTDA - EPP - ME, inscrita sob 

CNPJ: 24.304.110/0001-60, estabelecida na Rua Presidente Vargas, nº 248, Sala 

A, Bairro Santa Terezinha, CEP.: 68.250-000, Óbidos/PA, representada pela Sr.ª 

Jane Vanessa Santos Inomata, portadora do RG. 7638227 - PC/PA e CPF. 

035.831.402-06, recurso contra a decisão consignada na sessão de julgamento das 

propostas e habilitação referente ao procedimento licitatório modalidade Tomada 

de Preços, autuado sob o n° 002/2017/PMO, lavrada em ATA no dia 19 de junho 

de 2017, em que a Presidente, habilitou a empresa ROBSON LUIZ FAGUNDES 

48529931220, inscrita sob CNPJ nº 26.803.473/0001-10, estabelecida à Rua 

Tiradentes, 186, Bairro de Fátima, CEP: 68.250-000, Óbidos/PA. 

Das ocorrências:  

Aos dias 19/06/2017, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 

Óbidos-PA, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações e as empresas: 

INOMATA & CIA LTDA - EPP – ME, I M FERREIRA LOPES – ME e ROBSON LUIZ 

FAGUNDES 48529931220, como consta na ata constante nos autos do processo.  
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Durante a fase de análise dos documentos de habilitação, a recorrente 

levantou alguns questionamentos com relação a documentação da empresa 

ROBSON LUIZ FAGUNDES 48529931220, dentre os quais questionou o fato da 

empresa ter apresentado o Termo de Abertura do Livro Diário sem assinatura da 

contadora e o Termo de Encerramento sem a assinatura do proprietário; alegou 

também que a empresa não atendeu ao edital no que se refere ao item 7.1.4.6 

Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, referente a processos em fase de 

execução. 

Para tais questionamentos a Presidente da CPL respondeu que a empresa 

por ser MEI é dispensada de fazer Balanço Patrimonial conforme previsto na Lei 

Federal 10.406/02, Art. 1.176, § 2º, e que não levará em consideração a ausência 

de assinaturas nos Termos por este motivo. Em relação ao questionamento de que 

a empresa ROBSON LUIS FAGUNDES 48529931220 não apresentou Certidão 

Negativa da Justiça do Trabalho, a Presidente mostrou a licitante que a empresa 

apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Poder 

Judiciário – Justiça do Trabalho e que a mesma atende ao previsto no edital. 

Diante do exposto a Presidente habilitou a empresa ROBSON LUIZ 

FAGUNDES 48529931220 o que deixou a recorrente insatisfeita manifestando a 

intenção de impetrar recurso contra a decisão da Comissão Permanente de 

Licitação.  

 

Das alegações da recorrente:  

A recorrente alega que “(...) o edital não prevê nenhuma isenção de 

documento ao microempreendedor individual – MEI, tão quanto, qualquer amparo 

legal.” Alega também que a Presidente está equivocada ao mencionar na Ata que 

“(...) o MEI é dispensado de fazer Balanço Patrimonial conforme previsto na Lei 

Federal 10.406/02, Art. 1.176, § 2º”. 

Para suas alegações a recorrente menciona que de acordo com pesquisa 

realizada no site JUSBRASIL que “auxilia no cumprimento da determinação 

constitucional de publicidade dos atos oficiais e jurídicos”, o MEI é obrigado a 
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apresentar Balanço Patrimonial em licitações, destacando a “Obrigatoriedade de 

apresentação do Balanço Patrimonial em licitações por ME, EPP e MEI, 

inclusive nas contratações pelo Sistema de Registro de Preços.” 

Destaca algumas vantagens que a Lei Complementar nº 123/2006 - Estatuto 

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte traz, como, por exemplo, 

a previsão de preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assegurada pelo critério de desempate previsto no Art. 44; a 

exclusividade de contratação de ME’s e EPP’s nos processos licitatórios de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de até 25% em certames para bens de natureza 

divisível, além de prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para 

regularizar documentos relativos a regularidade fiscal. 

Menciona também que o Decreto 6.204/2007 que regulamenta o tratamento 

favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da 

administração pública federal, em seu Art. 3º, dispensa as mesmas da 

“apresentação de balanço patrimonial do último exercício social para habilitação em 

licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de 

materiais” e a Instrução Técnica Geral – ITG 1000 – Modelo Contábil para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que “dispõe em seu item nº 26 que 

a entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e 

as Notas Explicativas ao final de cada exercício social e, quando houver 

necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários”, além do 

item nº 5 que prevê que as ME’s e EPP’s que optarem pelo modelo contábil 

previsto na Resolução em tela deverá avaliar às exigências requeridas de outras 

legislações que lhe sejam aplicáveis. 

Neste sentido o requerente afirma que apesar da previsão no parágrafo 2º 

do Art. 1179 do Código Civil, para fins de habilitação em licitações aplicam-se as 

disposições constantes da Lei nº 8.666/93, que não dispensa a apresentação do 

Balanço Patrimonial. 

Em relação a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas o requerente afirma 

haver dois tipos de certidões: a primeira é a certidão de execução trabalhista, que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 
CNPJ: 05.131.180/0001-64 

                     Comissão Permanente de Licitações 

 

4 
 

possui a finalidade de verificar se a pessoa ou empresa pesquisada possui ou não 

ações trabalhistas em andamento e a segunda a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, documento emitido através da consulta no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas perante o Tribunal Superior do Trabalho. 

O requerente afirma ainda em seu recurso que “ao contrário da primeira, a 

certidão negativa é a prova de regularidade trabalhista que aponta a inexistência de 

débitos em nome do pesquisado e não a quantidade de ações distribuídas em seu 

nome. Assim a motivação da consulta é outra: a possível inadimplência do 

pesquisado.” 

 

Da Análise das Alegações: 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade do referido recurso, 

ou seja, apreciar se o mesmo foi interposto dentro do prazo estabelecido para tal. 

Dessa forma, a Lei n° 8.666/93, em seu artigo 109, I, dispõe:  

 
Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
 

O recorrente encaminhou em tempo hábil, seu recurso ao Setor de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Óbidos, sendo o mesmo protocolado em 26/06/2017, 

portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos 

estabelecidos nas normas regulamentares. Desta forma passemos às análises. 

O artigo 1.179 do Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406 de 10 janeiro de 

2002, deixa claro a obrigatoriedade do empresário e da sociedade empresária em 

manter um sistema de contabilidade, mecanizado ou não. Vejamos: 
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Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir 
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e 
o de resultado econômico. 
[...]. 
§ 2

o
 É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a 

que se refere o art. 970. 

 

 

 Contudo o §2º do mesmo artigo, trata da isenção referindo-se ao pequeno 

empresário nos termos do Art. 970 da mesma lei, sendo este, caracterizado como 

Micro Empreendedor Individual – MEI. Este é isento de manutenção do livro diário 

e elaboração de balanço patrimonial. Vejamos o que dispõe a Lei n° 123/06 em 

seus Arts. 68 e 18-A a respeito do conceito de pequeno empresário:  

 
Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do 
disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), o empresário individual caracterizado como 
microempresa na forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta 
anual até o limite previsto no § 1

o
 do art. 18-A. 

Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo 
recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples 
Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta 
por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. 
§ 1

o
  Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o 

empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei n
o
 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo 
Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática 
prevista neste artigo.  
 
 

Diante do exposto, fica claro que os Microempreendedores Individuais estão 

dispensados de manter contabilidade formal, a exemplo do que se exige, em regra, 

das sociedades empresárias. Portanto, esses empresários não possuem livro diário 

ou livro caixa, sendo que a exigência por parte da Administração pela apresentação 

de "balanço patrimonial e demonstrações contábeis", forçaria tais indivíduos a 

suportar ônus que foi dispensado pelos normativos que formam o regime jurídico 

do Microempreendedor Individual. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art970
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1179
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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Forçoso reconhecer que os MEI’s estão desobrigados de produzir balanço 

patrimonial com espeque no próprio Código Civil que em seu § 2º do art. 1.179 

dispensa o "pequeno empresário" de tais obrigações. Já o art. 68 da LC nº 123/06 

define o pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 

1.179 do referido código, mencionado acima. 

Como se pode nitidamente perceber o Micro Empreendedor Individual é 

isento da obrigatoriedade de possuir balanço. 

Portanto, se a lei não obriga os microempreendedores individuais de manter 

contabilidade formal e a produzir balanço patrimonial, não poderá a Administração 

impor tal obrigação para fins de participação em licitação, com fundamento na 

norma genérica contida no art. 31, I, Lei nº 8.666/93. 

Outro aspecto que merece atenção refere-se ao fato do edital de não haver 

previsão para o MEI na fase de habilitação, desta forma se o edital não previu sua 

participação é razoável que a Administração não deva excluí-lo do procedimento 

licitatório, isto porque a Administração deve sempre primar pela ampla 

concorrência e pela proposta mais vantajosa para a Administração.  

O MEI se diferencia das ME’s e EPP’s em relação ao balanço patrimonial na 

medida em que os dispositivos legais que tratam de suas escriturações isentam a 

primeira e obrigam as demais a manterem escrituração na forma da lei. Enfatize-se 

novamente que se o MEI não é obrigado a possuir balanço não há porque a 

Administração exigir tal documento, se assim a Administração o fizer estará 

procedendo de encontro com dispositivos legais que servem de balizadores e 

subsidiários aos procedimentos licitatórios. Este aspecto pode ser comprovado por 

meio da consulta à Lei de licitações, se consultada se verificará que esse 

dispositivo legal não prevê a participação dos MEI’s nas licitações públicas seja por 

meio de cláusulas restritivas ou beneficiando-os.  

No que se refere a proposta das licitantes, observa-se que o proponente 

ROBSON LUIS FAGUNDES 48529931220 apresentou valor mais viável 
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economicamente e que dos valores apresentados pela empresa recorrente, entre 

os 33 itens, 15 estão com os valores acima do estimado pela Administração.  

Assim sendo, além da Administração observar os princípios que regem os 

procedimentos licitatórios escolheu as propostas mais vantajosas para a 

Administração e registre-se neste sentido que a recorrente também arrematou itens 

na licitação. 

Em relação a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, cabe mencionar a 

Lei 12.440/2011 incluiu na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) o Título VII-A 

que diz: 

TÍTULO VII-A 
DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS   
Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

§ 1o  O interessado não obterá a certidão quando em seu nome 
constar:  

I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença 
condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou 
em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a 
recolhimentos determinados em lei; ou  

II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de 
acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão 
de Conciliação Prévia.  

§ 2o  Verificada a existência de débitos garantidos por penhora 
suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva 
de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos 
da CNDT.  

§ 3o  A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus 
estabelecimentos, agências e filiais.  

§ 4o  O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data de sua emissão.”  

Art. 2o  O inciso IV do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 27.  
.......................................................................................................................
..... 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
...........................................................................................................

................................” (NR)   
         Art. 3o  O art. 29 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
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...........................................................................................................
.......................................  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR). (grifo nosso) 

 

Assim, a CNDT nada mais é do que um instrumento coercitivo indireto das 

condenações trabalhistas, ao tempo em que compele às empresas interessadas 

em contratar com a Administração Pública a manter regularidade com a Justiça do 

Trabalho. 

Diante disto, a CND emitida através do site do Supremo Tribunal do 

Trabalho é totalmente legal, pois na Justiça do Trabalho, a CNDT substitui todas as 

certidões que tem a mesma finalidade e conteúdo que ela, qual seja, comprovar a 

inexistência de dívidas na Justiça do Trabalho em execução. (Vide § 1º do artigo 10 

da Resolução n.º 1470, de 24/08/2011 – e art. 24): 

Art. 10. O sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas estará disponível ao público a partir de 4 (quatro) de janeiro 
de 2012.  

§ 1º A partir da data prevista no caput, os Tribunais Regionais do 
Trabalho e as Varas do Trabalho não emitirão certidão com a mesma 
finalidade e conteúdo da CNDT, salvo em caráter excepcional e urgente 
em que, após comprovada a emissão da certidão nacional pelo 
interessado, constatar-se que a informação pretendida ainda não está 
registrada no BNDT (art. 5º, § 2º, I). 

 

Da decisão:  

Diante de tudo o que foi exposto e:  

Considerando o que a Lei n°. 8.666/93 exige apresentação de balanço 

patrimonial na forma da lei; 

Considerando as disposições contidas na lei complementar n° 123/2006; 

Lei n°. 10.406/2002; Lei 12.440/2011 e Resolução n.º 1470, de 24/08/2011 – e art. 

24.  

Considerando o princípio da impessoalidade entre os licitantes, 

competitividade e proposta mais vantajosa para a Administração e; 
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Considerando a finalidade precípua da Administração Pública que é o 

atendimento do interesse público, a Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações, conhece do recurso, contudo, decide manter sua decisão proferida e 

consignada na Ata da sessão de julgamento das propostas e habilitação referente 

à Toma de Preços n°. 002/2017/PMO, negando provimento e mantendo habilitada 

da licitante ROBSON LUIZ FAGUNDES 48529931220. Segue processo para 

análise de Vossa Excelência e decisão final. 

 

Óbidos (PA), 04 de julho de 2017. 

 

____________________ 
ALINE DA SILVA FERREIRA 

Presidente da CPL 
Decreto n°. 029/2017 
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