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DECISÃO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 - REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGIA 

 

Recurso apresentado nos autos do Pregão Presencial nº 009/2014, contra a decisão 

que declarou como vencedora do certame a empresa S&R Administração de Mão de 

Obra Ltda. 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de 

recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 

manifestação tempestividade, a inclusão de fundamentação e do pedido de reforma 

da decisão recorrida. 

A Lei nº 10.520/04, em seu art. 4º, assim disciplinou: 

“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 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.” 

Na ata da sessão pública realizada em 15/08/2014 consta 

a apresentação do interesse em recorrer da empresa RW Administração de Mão de 

Obra Ltda., tendo sido apresentadas as razões do recurso em 20/08/2014,  portanto 

tempestiva a apresentação das razões do recurso, observado o prazo legal para 

protocolo da mesma. 

Preenchidos também os demais requisitos doutrinários, 

pois a petição é fundamentada e contém o necessário pedido de modificação do 
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julgamento, para inabilitação da empresa S&R Administração de Mão de Obra Ltda. 

As contrarrazões não foram apresentadas pela empresa 

S&R Administração de Mão de Obra Ltda. 

 

2 – Do Mérito 

A Recorrente pretende, através de seu recurso, a 

declaração de inabilitação da empresa S&R Administração de Mão de Obra Ltda. no 

Pregão Presencial nº 009/2014, por ter apresentado como prova de boa situação 

financeira um Balancete Provisório, sem registro na Junta Comercial. 

A recorrente também alega que não foram apresentados 

pela recorrida os Índices de Liquidez Geral e Solvência Geral (ILG e ISG) exigidos 

no edital. 

Outro argumento apresentado pela recorrente foi que a 

empresa recorrida foi constituída em 05/06/2014, não possuindo “Qualificação de 

Capacidade Técnica”. 

 

3 – Da Conclusão 

Da análise minuciosa do Edital do Pregão Presencial nº 

009/2014, constatou-se uma contradição entre os subitens 5.3.18. e 5.3.19.4., pelo 

que segue: 

“5.3.18. Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do último exercício social, nos termos da lei, 
devidamente registrados na Junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

(...) 

5.3.19.4. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado 
apresentados em uma das seguintes formas: 

(...) 
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– Balancete devidamente assinado pelo Contador com 
número CRC.” (grifo nosso) 

Em comparação com os termos determinados pela Lei 

8.666/93 averiguou-se que o artigo 31 da referida Lei estabelece a vedação a 

apresentação de balanço ou balancete provisório como comprovação da situação 

financeira da empresa, exatamente como prevê o subitem 5.3.18. 

Nestes termos, é invalido o documento apresentado pela 

recorrida para comprovação da situação financeira da empresa, visto se tratar de 

Balancete Provisório. 

Em relação aos Índices de Liquidez Geral e Solvência 

Geral (ILG e ISG), os índices podem facilmente serem calculados através dos 

passivos e ativos apresentados no Balanço, devendo se considerar o estabelecido 

no subitem 5.3.19.3.: 

“5.3.19.3. Os licitantes que apresentarem ILG menor do 
que 1, só serão habilitados, se atenderem as demais 
exigências e comprovem possuir valor de patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da 
contratação (ou 10% do valor da proposta apresentada 
pelo licitante).” 

Por último, em relação à “Qualificação de Capacidade 

Técnica”, por se tratarem de serviços de menor complexidade, tal quesito foi 

dispensado no Edital. 

 

3 – Da Conclusão 

Nestes termos, este Pregoeiro decide pelo provimento do 

Recurso pelo que dispõe a Lei 8.666/93 quanto a vedação de apresentação de 

Balancete Provisório como comprovação da situação financeira da empresa. 

É o voto. 

Curitiba, 28 de agosto de 2014. 

 

Alex Sandro Moraes Monteiro 
PREGOEIRO 


