
 

ATA 015/2019

JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 - EDITAL Nº 100/2019

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, situada na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a partir das
13 h e 30 min a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 576/2019, de 18 de abril
de 2019 para avaliar os Recursos Administrativos interpostos pelas empresas  ALC Serviços de
Limpeza  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  10.265.644/0001-65,  estabelecida  na  Av.  Borges  de
Medeiros, nº 89, Bairro Centro, na cidade de Encantado, RS e  C. Romeira & Cia Serviços e
Comércio Ltda- EPP,  inscrita no CNPJ sob nº 15.205.171/0001-24,  estabelecida na Rua Luiz
Barreto, nº 236, Bairro Centro, cidade de Triunfo, RS, foi analisado juntamente as contrarrazões
apresentadas pela empresa Baggio & Marcolina Sistemas de Limpeza e Segurança LTDA- ME,
inscrita no CNPJ sob nº 08.145.249/0001-05,  estabelecida na Av.  Guilherme Mantese,  nº 405,
Bairro Centro, na cidade de Guaporé, RS. As razões dos recursos foram recebidas e de imediato
foram feitas diligências para avaliação,  reconhecendo a tempestividade. Em análise ao Parecer
Jurídico nº 175/2019, emitido pela Procuradoria Geral do Município, a Pregoeira e Equipe de Apoio
decidem acolher parcialmente a decisão prolatada no Parecer Jurídico. Considerando o  subitem
9.1 do referido edital, a autenticidade do Alvará foi verificado via internet, em sessão, conforme ata
do dia  31/07/2019,  sendo o documento  válido.  Em relação a planilha  de  custos  apresentada,
verificou-se  que  a  mesma compreende  todos  os  custos  acerca  da  contratação.  Contudo,  em
relação ao balanço patrimonial sem autenticação do órgão competente, compreende-se que para
fins de habilitação em licitação, o balanço patrimonial das sociedades simples, para sua garantia
de autenticidade  perante  a  Administração devem ser  registrados  no  Registro  Civil  de  Pessoa
Jurídica, como está descrito no art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, que prevê que o balanço
patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  devem  ser  apresentadas  na  forma  da  lei,  o  que
pressupõe o regular registro. No entanto, a empresa Baggio & Marcolina Sistemas de Limpeza e
Segurança LTDA- ME, justifica que, por ser optante do SIMPLES, a sua qualificação econômico-
financeira, é comprovada mediante a Escrituração Contábil Digital, porém a mesma apresentou
junto com suas contrarrazões o recibo que comprova a autenticação do Balanço Comercial, visto
que a escrituração foi enviada somente no dia 09/08/2019, ou seja, posterior a data de análise dos
seus documentos de habilitação, que foi no dia 31/07/2019, considerando a data de 28/06/2019,
pois  fora  a  data  de  recebimento  dos  envelopes,  mediante  ao  exposto  e  após  diligências,
comprovou-se que o Balanço Patrimonial apresentado não apresentava nenhuma autenticação,
seja ela digital ou não, portanto a Pregoeira exerce seu juízo de retratação para tornar a empresa
inabilitada por não cumprir os requisitos de habilitação, decidindo pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
do  recursos  administrativos  interpostos  pelas  empresas  ALC  Serviços  de  Limpeza  Ltda  e  C.
Romeira & Cia Serviços e Comércio Ltda- EPP. Encaminha-se para autoridade superior, publique-
se a decisão na imprensa oficial para efeito de intimação e ciência aos interessados. 

 

Michelle Veiga
Pregoeira

André Suder
Equipe de Apoio

Mara Lucia Padilha
Equipe de Apoio

Maria Isabel Santim
Equipe de Apoio

                    



 

Após análise pela Pregoeira e Equipe de Apoio e divergindo parcialmente da decisão constante da
Ata nº 015, datada de 26/08/2019, julgo totalmente  IMPROCEDENTES os recursos interpostos
pela empresa ALC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.265.644/0001-65,
com sede  na Rua Borges  de  Medeiros,  nº 89,  Centro,  na  cidade  de Encantado,  RS,  e  pela
empresa C. ROMEIRA & CIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
15.205.171/0001-24, com sede na Rua Luiz Barreto, nº 236, Centro, na cidade de Triunfo, RS,
pelos fundamentos a seguir expostos.

Quanto  à  alegação  relativa  à  apresentação  de  Alvará  de  Localização  sem
autenticação,  de acordo com a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio,  constante da Ata nº
015/2019 e com fundamento no Parecer nº 175/2019, da Procuradoria Geral do Município, julgo
totalmente IMPROCEDENTES os recursos, com fundamento no subitem 9.1 do edital, haja vista a
realização de diligência e a constatação de autenticidade do documento, conforme consta na ata
da sessão realizada em 31/07/2019.

Quanto à alegação de eventuais erros no preenchimento da planilha de custos, de
acordo com a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio,  constante da Ata nº 015/2019 e com
fundamento  no  Parecer  nº 175/2019,  da  Procuradoria  Geral  do  Município,  julgo  totalmente
IMPROCEDENTE o recurso, com fundamento no subitem 7.1.1.2 do edital.

Quanto  à  falta  de  registro  no  balanço  patrimonial,  divergindo  da  decisão  da
Pregoeira e Equipe de Apoio,  constante da Ata nº 015/2019 e com fundamento no Parecer nº
175/2019, da Procuradoria Geral do Município, julgo totalmente IMPROCEDENTES os recursos,
com fundamento nos termos do disposto no artigo 271 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, nos precedentes jurisprudenciais originários do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, mencionados no Parecer supracitado e ponderando os princípios interpretativos
legais, de acordo com o constante no parágrafo único do artigo 4º2 da Decreto Municipal nº 25, de
17 de maio de 2010, que “Institui normas para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição  de bens  e  serviços  comuns,  no  âmbito  do  Município  de  Serafina  Corrêa”.  Por  fim,
cumpre  observar  que,  embora  o  documento  contábil  do  balanço  patrimonial  não  tenha  sido
entregue autenticado ou registrado em órgão público, não foi constatada nele fraude ou falsidade
documental,  tendo  sido  entregue  no  original  e  assinado  pelo  empresário  e  por  profissional
legalmente habilitado e responsável pelas informações lançadas (contador).

Serafina Corrêa, RS, 28 de agosto de 2019.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício

1Artigo 27 da Lei Complementar nº 123/2006: “As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
poderão,  opcionalmente,  adotar  contabilidade  simplificada  para  os  registros  e  controles  das  operações  realizadas,  conforme
regulamentação do Comitê Gestor.”

2 Artigo 4º do Decreto Municipal  nº 25/2010:  “A licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada aos princípios
básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.

Parágrafo Único - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.”

                    



 
 

Prefeitura de Serafina Corrêa 
Gabinete do Prefeito 

Procuradoria Geral do Município 
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PARECER n. 175/2019 

 

 

Trata-se de parecer jurídico solicitado por pregoeira do Município, mediante 

requerimento sem número datado de 19 de agosto de 2019. 

O pedido veio nos seguintes termos: 

“Vimos por meio deste, requerer Parecer Jurídico acerca dos recursos 

administrativos apresentados tempestivamente pelas empresas ALC-

Serviços de Limpeza LTDA, sob nº de protocolo 1765 de 08 de agosto de 

2019 e C. Romeira & Cia Serviços e Comércio LTDA- EPP, sob nº de 

protocolo 1775 de 08 de agosto de 2019, referente ao Pregão Presencial 

nº 035/2019 - Edital de Licitação nº 100/2019. Solicito também, Parecer 

Jurídico acerca das contrarrazões apresentadas pela empresa Baggio & 

Marcolina Sistemas de Limpeza e Segurança LTDA, recebido em 12 de 

agosto de 2019. 

Segue em anexo os documentos para análise e emissão de Parecer, 

considerando também as diligências realizadas junto a DPM, conforme 

Boletim Técnico nº 120/2018, Pedido de Informações nº 2147/15 e 

1377/19, e pedido de esclarecimentos feitos para a Receita Federal.” 

 

A consulta diz respeito ao Pregão Presencial nº 035/2019 - Edital de Licitação nº 

100/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 

continuados de limpeza e conservação de prédios públicos. 



 
 
 
 

 
Av. 25 de Julho, 202, Centro, 99250-000 

(54) 3444-8110, procuradorjuridico@serafinacorrea.rs.gov.br 
 

Parecer Jurídico 175 de 2019       2 de 7 

Em apertada síntese, as recorrentes – C. Romeira & Cia Serviços e Comércio 

LTDA- EPP e ALC-Serviços de Limpeza LTDA – se insurgem contra decisão da 

pregoeira, que habilitou e declarou vencedora a empresa Baggio & Marcolina Sistemas 

de Limpeza e Segurança LTDA- ME. 

As alegações da licitante C. Romeira & Cia Serviços e Comércio LTDA- EPP são, 

em resumo, as seguintes: 

• A recorrida deveria ter sido inabilitada por apresentar alvará de localização 

sem autenticação; 

• Igualmente, deveria ter sido inabilitada por apresentar balanço patrimonial 

fraudulento e sem registro na junta comercial; 

Por sua vez, a licitante ALC-Serviços de Limpeza LTDA, em seu recurso, também 

aduz que o balanço patrimonial não registrado/autenticado deveria ter resultado na 

inabilitação da recorrida. Invoca, também, a apresentação de alvará de localização sem 

autenticação, bem como erros no preenchimento da planilha de formação de custos da 

recorrida que, no seu entendimento, deveriam conduzir a sua desclassificação. 

Passemos à análise. 

Primeiramente, de plano, entendemos pela improcedência da alegação referente ao 

alvará de localização, uma vez que foi realizada diligência em que se constatou a 

autenticidade do documento, conforme a ata da sessão realizada em 31/07/2019, 

aplicando-se, no caso, o subitem 9.1 do edital. 

Já em relação à alegação de eventuais erros no preenchimento da planilha de custos, 

igualmente entendemos de plano pela improcedência. O edital diz, em seu subitem 

7.1.1.2, que “erros no preenchimento da Planilha de Composição de Custos e Formação 

de Preço não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, desde que: I - 

a planilha possa ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado; e II - 

se constate que o preço ofertado é o bastante para arcar com todos os custos da 
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contratação.” Caberia então à recorrente comprovar que o preço global praticado pela 

recorrida é inexequível, algo que não fez. 

Passemos agora à alegação de falta de registro no balanço patrimonial juntado pela 

recorrida. 

Para auxiliar na aferição da qualificação econômico financeiro dos licitantes, o 

edital trouxe a exigência de “balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei” (item 9.3.4). 

Embora a recorrente C. Romeira & Cia Serviços e Comércio LTDA- EPP não tenha 

comprovado que o balanço patrimonial juntado pela empresa Baggio & Marcolina 

Sistemas de Limpeza e Segurança LTDA- ME é fraudulento ou falso (o documento 

encontra-se assinado pelo empresário e por profissional competente – contador –), tem 

ela razão na parte em que aponta que o documento contábil não foi levado a registro na 

junta comercial. 

Sendo assim, é incontroverso que a recorrida juntou balanço comercial não 

registrado Junta Comercial, o que, a princípio, iria em contradição ao que dispõe o art. 

Art. 1.181 do Código Civil:  

“Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o 

caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no 

Registro Público de Empresas Mercantis.” 

 

Ocorre que a recorrida é optante pelo Simples Nacional, o que torna mais complexa 

a questão, como mais adiante se verá.  

De toda feita, trata-se de se perquirir se a ausência de registro no balanço enseja ou 

não a inabilitação da recorrida, sendo ela EPP optante pelo SIMPLES. 
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Há precedentes jurisprudenciais originários do TJSP que dizem que não. Confira-

se:  

“MANDADO DE SEGURANÇA INABILITAÇÃO EM CERTAME 

LICITATÓRIO. Segurança impetrada visando a afastar a 

inabilitação da impetrante em certame licitatório. Inexigibilidade 

da apresentação de balanço patrimonial registrado na JUCESP, 

uma vez que a licitante é Empresa de Pequeno Porte. Direito 

líquido e certo evidenciado nos autos. Sentença que concedeu a 

ordem mantida. Reexame necessário não provido.”(Apelação nº 

1002107-27.2017.8.26.0156, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara 

de Direito Público, j. 04/04/2018). (grifos nossos) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Empresa de pequeno 

porte - Impetrante que foi inabilitada, por não cumprir 

determinação do edital, relativa à apresentação de balanço 

patrimonial. Descabimento. Licitante que é empresa de pequeno 

porte, optante do "SIMPLES", que, a teor do disposto na Lei 

9.317/96, dispensa a obrigatoriedade de apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrativos contábeis. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJSP; Reexame Necessário 0004460-

07.2012.8.26.0294;  Relator (a): Wanderley José Federighi; 

Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de 

Jacupiranga - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/09/2013; 

Data de Registro: 02/10/2013) (grifos nossos) 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. 

Inabilitação de participante por não apresentar balanço 
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patrimonial. Inadmissibilidade. Microempresa optante do 

“Simples Nacional”. Lei Complementar nº 123/06, que regula a 

matéria, permite às microempresas e empresas de pequeno porte a 

escrituração simplificada. Exigência descabida. Comprovação da 

qualificação econômico-financeira exigida no edital considerada 

cumprida. Sentença concessiva da segurança mantida Reexame 

necessário não provido.” (TJSP; Reexame Necessário 0007782-

79.2011.8.26.0032; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - 1ª 

Varada Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2013; Data 

de Registro: 09/08/2013) (grifos nossos) 

 

O raciocínio de tais precedentes, extraídos todos do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, é que os optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 123/06, 

possuem a faculdade de “adotar contabilidade simplificada para os registro e controles 

de operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor” (art. 27). E que, 

portanto, se a própria lei que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das 

empresas de pequeno porte prevê a apresentação de declaração simplificada, 

dispensando-as de escrituração comercial, não pode a autoridade administrativa inabilitá-

las por ausência de registro do balanço patrimonial. 

Todavia, a questão não é pacífica, uma vez que há precedente do TCU no sentido 

de que mesmo os licitantes optantes pelo Simples Nacional podem ser inabilitados por 

ausência de registro do balanço patrimonial. Trata-se do acórdão TC 002.566/2016-81, 

cujo entendimento é de que “é devido o registro do balanço patrimonial de micro e 

pequenas empresas em junta comercial, mesmo para fins de habilitação em certames 

 

1 Inteiro teor em anexo. 
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licitatórios”. A ideia por trás desse entendimento é que o balanço patrimonial seria 

exigível da optante pelo SIMPLES, porquanto a CFC 1.418/2012 - Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que está em vigor, dispõe que:  

‘26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a 

Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas ao 

final de cada exercício social. Quando houver necessidade, 

a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.’ 

 

Portanto, são esses os entendimentos que versam sobre a consulta, podendo a 

autoridade julgadora adotar um ou outro, conforme sua convicção e ponderando os 

princípios interpretativos legais que incidem no seu julgamento2. Em ambos os casos, sua 

decisão será defensável por argumentos jurídicos relevantes e, se porventura for ajuizada 

ação contra o ato administrativo, caberá ao Poder Judiciário dar a última palavra. Quanto 

a isto, observamos que a questão está em aberto na Justiça comum do RS, no TCE-RS e 

nos tribunais superiores3. 

 A propósito, por se tratar questão controversa, há alta probabilidade de 

litigiosidade do certame, tanto em caso de provimento como de desprovimento do 

recurso. Quanto a isso, não há muito o que fazer, porquanto nem a autoridade 

administrativa julgadora e nem este órgão consultor dispõe do poder de antever a decisão 

administrativa com maior probabilidade de ser mantida pelo Poder Judiciário. Seja porque 

ambos os posicionamentos (pelo provimento e pelo desprovimento do recurso) são 

juridicamente defensáveis (como dito), presumidamente motivados pelo desejo de 

 

2 Acerca de tais princípios, o decreto municipal regulamentador do Pregão (25/2010) diz que “as 
normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação” (art. 4º, parágrafo único). Por outro lado, há outros princípios auxiliadores na 
interpretação, como o da vinculação estrita ao edital. 

3 Em cujos sistemas de consulta não localizamos jurisprudência consolidada a respeito. 
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cumprir a legislação e satisfazer o interesse público e, portanto, legítimos, seja porque, 

como já dito, a questão de fundo (exigência de registro de balanço patrimonial por 

optantes pelo SIMPLES, em licitação) encontra-se em aberto, tanto na Justiça do Estado 

como no TCE-RS e no STJ. 

Em conclusão a tudo que foi exposto, esta Procuradoria opina: 

1) Pela improcedência das alegações de alvará de localização não autenticado e de 

erros no preenchimento da planilha de formação do preço do recorrido;  

2) Já em relação à alegação do balanço patrimonial não registrado, pela adoção 

pela Administração de um dos entendimentos expostos, em juízo de convicção 

a ser formado mediante a ponderação dos princípios interpretativos legais que 

incidem no caso. 

É o parecer que se emite, s.m.j. 

Este parecer limita-se à análise jurídica e não faz juízo discricionário, de opções 

técnicas ou econômicas, que cabe só ao administrador. 

Serafina Corrêa, 26 de agosto de 2019. 

 
 

 

Luiz Fernando S. de Macedo 
Procurador Jurídico 
OAB/RS 104962A 

Gabriela Dall’Asta 
Procuradora Jurídica 

OAB/RS 106.858 

Paula Bedin 
Procuradora Geral do Município 

OAB/RS 115.440 

Camila Dors Gasparotto 
Assessora Jurídica 
OAB/RS 98.969 
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