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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COBRA TECNOLOGIA S/A. 
 
LICITAÇÃO Nº 659459 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2016. 
 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sobressalentes para sistema de controle individual 
de portas para atendimento à assistência técnica. 
 
JMT 100 TELECOM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua João Rego, 127 - Sala 201 - Olaria - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ/MF nº 
09.026.910/0001-18, por seu representante legal adiante assinado, tempestivamente, vem com 
fulcro na alínea “a” do inciso I, do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, à presença de Vossa Senhoria, a 
fim de interpor  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Contra a decisão que declarou a licitante CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA como 
vencedora dos Lotes 1 e 2 da licitação em referência, apresentando no articulado as razões de sua 
irresignação..  
  

I - DOS FATOS SUBJACENTES: 
  
Acudindo ao chamamento dessa instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente e 
outras licitantes, dele vieram a participar. 
  

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 
  
O respeitável julgamento recai neste momento para responsabilidade de V.Sa., o qual a empresa 
ora recorrente confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento “in 
questio”, buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o 
momento demonstraremos o nosso Direito Líquido e Certo e o descumprimento de exigências do 
edital pela empresa CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, declarada como vencedora do 
certame. 
 
Todavia, se assim não entender Vossa Senhoria, o que se admite apenas como argumento, requer 
a recorrente, na forma do preceituado na legislação, que faça subir a presente peça à autoridade 
superior, para a devida apreciação na forma da Lei. 
 

III - DOS FATOS: 
 
Interessa em firmar contrato com a Cobra Tecnologia S/A, esta recorrente JMT 100 TELECOM 
TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME apresentou propostas para os Lotes 1 e 2 da 
licitação. 
 
Após tomar conhecimento da decisão da declaração da empresa vencedora, solicitamos vistas ao 
processo para analisar a proposta de preços e a documentação apresentada pela empresa 
CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. 
 
Ao analisar os documentos apresentados pela empresa CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA 
LTDA constatamos as seguintes irregularidades: 
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Desatendimento ao item 10.42.1. 
 
10.42.1. Mesmo quando o PROPONENTE Arrematante optar pela Habilitação parcial no SICAF 
deverá enviar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das 
contas de lucros e prejuízos, para confirmação da qualificação econômico-financeira. 
 
Qualificação Econômico-Financeira: 
 
10.44.9. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de 
lucros e prejuízos que comprovem possuir o PROPONENTE boa situação financeira; 
 
10.44.9.1. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa 
documentação servirá também para a comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo 
com o Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; 
 
Ao analisar o balanço patrimonial apresentado pela empresa CHRONOS DO BRASIL 
INFORMÁTICA LTDA, constatamos que o mesmo não está na forma da Lei, visto que o mesmo foi 
apresentado sem os Termos de Abertura e Encerramento, sem as Demonstrações do 
Resultado do Exercício (DRE) e o mais grave sem estar devidamente registrado na Junta 
Comercial. 

Transcrevemos abaixo notas sobre a obrigatoriedade da apresentação do balanço patrimonial 
para as micros e pequenas empresas para participação nas licitações públicas que não tenha 
como objeto “fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais”. 
Lembrando-se que a licitação em referência tem como objeto o Registro de Preços mediante a 
formalização de Ata com prazo de validade de até 01 ano e prazo de entrega de 20 dias úteis a 
partir da colocação dos pedidos, conforme previsto no item 3.1 das Condições de Entrega. 

Dispõe o § 1º do artigo 7º da Lei 9317/96: 
 
§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração comercial 
desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e 
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes: 
Dispõe o inciso I do artigo 31 da Lei 8666/93: 
 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
 
I - 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; 
 
Neste cenário, criou-se o entendimento que do ponto de vista tributário as pequenas 
empresas têm a faculdade de elaborar o balanço patrimonial. Porém, do ponto de vista 
Administrativo, no que se referem às compras governamentais, as pequenas empresas deverão 
apresentar o balanço em cumprimento ao inciso I do artigo 31 da Lei 8666/93. 
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No entanto, a Lei 9317/96 foi totalmente revogado pela Lei 123/2006. Assim, o intitulado Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte não reproduziu o aludido na lei 
anterior. O referido diploma legal, em seu artigo 27, regrou da seguinte forma: 
 
Art. 27.  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. 
 
A partir daí, gerou-se a dúvida sobre o que englobaria a “contabilidade simplificada” que veio, 
inicialmente, a ser sanada pela Resolução Nº 1.115/07, que aprovou a NBC T 19.13 – 
Escrituração Contábil Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
O item 7 da referida norma disciplina que: 
 
A microempresa e a empresa de pequeno porte devem elaborar, ao final de cada exercício social, 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, em conformidade com o estabelecido na 
NBC T 3.1, NBC T 3.2 e NBC T 3.3. 
 
Note-se que a Resolução ora em comento já estabelecia que as “pequenas empresas” deveriam 
elaborar o Balanço Patrimonial. Contudo, em 2011 esta Resolução foi revogada pela 
Resolução CFC N.º 1.330. 
 
Nesta toada, em 2012 a Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu 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. (Grifei e negritei) 
 
Destarte, diante do exposto acima, concluímos que não há dispositivo legal que dispense as 
pequenas empresas da apresentação do balanço patrimonial. 
 
Acerca do assunto, o jurista Sidney Bittencourt leciona: 
 
Situação sui generis ocorre no caso de microempresa, principalmente em função do tratamento 
diferenciado a ela conferido pelo art. 175 da Constituição Federal, vigendo, para essa, o Estatuto 
das Microempresas, que afasta a necessidade de possuírem demonstrações contábeis, o que não 
impede que o edital exija essas demonstrações referentes ao último exercício social, de modo a 
permitir uma avaliação das condições financeiras para arcar com o compromisso. De outra forma, 
entendendo a Administração licitadora que o objeto é simples e facilmente executável, poderá não 
exigir a demonstração no edital. (In Licitação passo a passo 4ª ed. atualizada e ampliada. Rio de 
Janeiro: Temas & ideias Editora, 2002, p. 158) 
 
Outrossim, o prof. Carlos Pinto Coelho Motta versou: 
 
As microempresas e empresas de pequeno porte devem, igualmente, elaborar o balanço 
patrimonial, considerando que, nesse aspecto, a LNL não foi derrogada pela LC 123/06. (In 
Eficácia nas Licitações e Contratos. 11ª ed. rev. E atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, 389) 
 

 



 
 

JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
CNPJ: 09.026.910/0001-18 - CREA/RJ: 2007213621 

RUA JOÃO REGO, 127 - SALA 201 - OLARIA - CEP: 21073-160 - RIO DE JANEIRO - RJ   
FONE: (21) 2225-3122  

 
 

 
Ao cabo, não podemos deixar de citar o Decreto 6.204/2007 que regulamentou o tratamento 
diferenciado às pequenas empresas no âmbito da administração pública federal. O artigo 3º do 
referido diploma legal reza que: 
 
Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a 
locação de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 
 
Diante do dispositivo legal, podemos dizer que há uma exceção que dispensa às pequenas 
empresas na apresentação do balanço, que é nas licitações realizadas pela Administração 
Pública Federal cujo objeto seja para “fornecimento de bens para pronta entrega ou para a 
locação de materiais. ” 
 
Abro parêntese, para salientar que o decreto criou uma possibilidade não estabelecida pela Lei 
complementar 123/2006. Digo isto, porque somente a lei pode obrigar ou vedar, o decreto só pode 
regulamentar a lei. Fecho parêntese. 
 
Desatendimento ao item 10.44.12.4: 

10.44.12.4. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior (es) compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, expedido por entidade 
pública ou privada, comprovando a capacidade do proponente para a prestação dos serviços, 
conforme modelo presente no Anexo V deste Edital. 

Para o atendimento aos itens 10.44.12.4 a empresa CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA 
LTDA, apresentou atestados fornecidos pelas empresas TCA Comércio LTDA-EPP e AVSTEC 
Comercio e Serviço de Produtos Eletrônicos LTDA. 
 
Antes de entrarmos no mérito do não atendimento dos atestados apresentados para os Lotes 1 e 2 
do objeto licitação, transcrevemos abaixo a descrição dos sobressalentes dos Lotes 1 e 2. 
 
Lote 1: Central de Gerenciamento de teclado de Inter travamento Paradox EVO 192 V260. 
 
Portanto mediante a descrição do sobressalente do Lote 1 fica evidenciado tratar-se de Central de 
Gerenciamento de Alarme. 
 
Lote 2: Teclado K641 Paradox (Elyte).  
 
Portanto mediante a descrição do sobressalente do Lote 2 fica evidenciado tratar-se de Teclado 
para Central de Gerenciamento de Alarme. 
 
Inconsistência atestado fornecido pela empresa AVSTEC Comercio e Serviço de Produtos 
Eletrônicos LTDA: 
 

a) O atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa AVSTEC Comercio e Serviço de 
Produtos Eletrônicos LTDA não possui em seu escopo nenhum item compatível aos 
sobressalentes dos Lotes 1 e 2, trata-se de fornecimento de itens e acessórios de 
informática, portanto não deve ser considerado. 
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Inconsistências/divergências atestado fornecido pela empresa TCA Comércio LTDA-EPP: 
 

a) Possui em seu escopo a descrição do fornecimento de “Centrais de 
Gerenciamento/Teclados”, porém não discrimina nenhum item que possa ser considerado 
como Central de Alarme (Lote 1) ou Teclado para central de Alarme (Lote 2). 

b) Não atende aos itens “b” das condições de aceitabilidade previstas no Anexo V, uma vez 
que não constam as informações do nº do contrato e o valor global do contrato. 

c) Não possui autenticação em cartório de notas. 
d) Divergência de endereço que consta no papel timbrado e no carimbo do CNPJ aposto no 

documento; 
e) Foi emitido em data fora do horário comercial (22/01/2017 - Domingo); 
f) As grandes quantidades fornecidas constantes no atestado não são comuns de serem 

adquiridas por empresas privadas e ainda mais de pequeno porte. 
g) O atestado foi emitido especificamente para atender ao edital da licitação em referência, 

visto que as informações que constam no mesmo estão idênticas ao modelo do Anexo V, 
bem como a coincidência do término do prazo do fornecimento constante no contrato ser de 
apenas 03 dias antes da realização do pregão. 

 
Portanto em virtude das diversas inconsistências/divergências acima relatadas no atestado 
fornecido pela empresa TCA Comércio e LTDA-EPP, esta recorrente requer a Comissão de 
Licitação da Cobra Tecnologia que seja feita uma diligência, na qual seja solicitado para a empresa 
CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA o contrato firmado entre a mesma e a empresa 
TCA Comércio LTDA-EPP, bem como apresentação das Notas Fiscais emitidas pela mesma 
referentes aos fornecimentos que constam no atestado apresentado. 
 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
A Administração está obrigada a sempre escolher os melhores meios para satisfazer o interesse 
público e não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para práticas tais atos. A eficiência 
deve ser considerada um limite da discricionariedade.  
 
A despeito da modalidade do certame, aquele que coordena as atividades dirigidas à seleção das 
propostas, tem o dever de cumprir a Lei e defender o interesse público, pautando-se em atitudes 
austeras, que primem ela legítima competição, cuja inobservância, ao desdém, por si só importa em 
grave infração a todo arcabouço jurídico que norteia a licitação pública. 
 
Nos procedimentos licitatórios a demonstração das condições de habilitação tem a finalidade de 
proporcionar à Administração um certo grau de segurança no tocante à aptidão da pessoa a ser 
contratada, objetivando, com isso, a boa e correta execução do objeto pretendido. HOUVE ERRO 
SUBSTANCIAL NA ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, e tal decisão pode vir a 
onerar substancialmente a Administração Pública. Tal decisão deve ser revista, já se manifestou o 
Supremo Tribunal Federal: 
“Súmula STF nº 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, 
a apreciação judicial.” 
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V - DO PEDIDO: 

 
Antes ao acima exposto requer-se seja julgado procedente o recurso, reformando-se a decisão 
anterior e declarando a empresa CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA desclassificada no 
certame. 
 
 

TERMOS EM QUE 
P. DEFERIMENTO. 

 
Rio de Janeiro, 09 de março de 2017. 

  
 
 
                       ________________________________________________________ 

JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
Januzio Xavier dos Santos 

Diretor Executivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


