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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Resultado de Julgamento do certame da licitação Pregão Eletrônico nº 013/2022:
OBJETO: Registro de Preço de empresas do ramo para fornecimento Materiais pensos
diversos, visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
CREDENCIADO(S):
CLNA7 COMERCIAL LTDA
CM CIENTIFICA SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA. ME.
INTERJET COMERCIAL EIRELI
IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA –ME
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI
NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA
OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP
PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI
UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI – ME
VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI

PARTICIPANTE(S):
CLNA7 COMERCIAL LTDA
CM CIENTIFICA SUPRIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD
COMERCIAL CIRURGICA NOVO TEMPO EIRELI
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA. ME.
INTERJET COMERCIAL EIRELI
IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA –ME
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI
NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA
OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP
PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALA
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI
UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI – ME
VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA
YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI

EMPRESA (S) VENCEDORA (S) E PREÇOS:
EMPRESA
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI

LOTES

VALOR TOTAL

01

R$ 116.600,00
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DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

02

R$ 64.348,60

JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI

03

R$ 99.999,80

JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI

04

R$ 39.240,00

IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

05

R$ 45.522,00

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

06

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP
ODONT IMP

R$ 83.800,00
R$ 130.000,00

07

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos
Pregoeiro
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DECISÃO DE RECURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

136/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:

013/2022

OBJETO:

Registro de Preço de empresas do ramo para

fornecimento Materiais pensos diversos, visando atender a demanda do Fundo Municipal de
Saúde de Serrolândia-BA.

Recurso apresentado nos autos do Pregão Eletrônico n° 013/2022, pela empresa MAIS
SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA contra a decisão de inabilitação no referido certame.

I.

DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do disposto no o artigo 44 do Decreto nº 10.024/2019 estabelece que, após a
declaração do vencedor do certame, o interessado deve manifestar de forma imediata a sua
intenção de recorrer, tendo o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões recursais.
Considerando que a decisão ocorreu no dia 23 de maio de 2022, apresentando em tempo a
intenção de manifestação de recurso e no mesmo dia apresentou as razões recursais, verifica-se
plenamente cumprido o requisito da tempestividade recursal.

II.

DO MÉRITO DO RECURSO

A Recorrente pretende, através de seu recurso, reverter a sua inabilitação, aduzindo que o
balanço patrimonial apresentado para fins de qualificação econômica encontra-se válido, e que, a
obrigatoriedade de apresentação que se refere o Código Civil em seu art. 1.078 como o último dia
útil de abril não diz respeito a seu regime de tributação, por ser uma empresa com regime
tributário de lucro presumido, sendo-lhe obrigatório a Escrituração Contábil Digital – ECD,
submete-se às regras da Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017, que estabelece como prazo
limite para apresentação do ECD – Escrituração Contábil Digital junto a SPED – Sistema Público
de Escrituração Digital o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que
se refere a escrituração.
Portanto, posiciona-se como indevida sua inabilitação, por ter desrespeitado o que
estabelece a Instrução Normativa RFB nº 1.774/2017. Por fim, solicita que seja reformada a
decisão para assegurar sua habilitação no certame.
Em seguida, foi concedeu prazo aos licitantes interessados para apresentar as razões de
contrariedade ao Recurso, tendo o prazo transcorrido sem manifestação.
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III.

DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Examino e afirmo que o procedimento da licitação Pregão Eletrônico n° 013/2022, o
processo encontra-se instruído de acordo com legislação vigente. O procedimento licitatório
ocorreu com plena divulgação e transparência como estabelece a Lei 10.520/02 e Decreto
10.024/19 e os princípios que regem a Administração Pública.
O Edital do Pregão Eletrônico n° 013/2022, foi publicado no Diário Oficial do município,
cumpriu o prazo legal, e foi realizada a sessão pela plataforma do Banco do Brasil denominada de
licitações-e, foram abertas as propostas ofertadas pelos licitantes interessados.
Sobre o mérito recorrido, inicialmente esclareço que, a licitação tem o intuito de buscar a
proposta mais vantajosa e que as regras estabelecidas no Edital da licitação têm esta finalidade,
além de resguardar a isonomia no julgamento das propostas apresentadas pelos interessados em
contratar com o setor público, sem abdicar dos princípios que norteiam a licitação pública.
Debruçando-se sobre questão em análise, verifica-se o que estabelece o Edital na
cláusula sob o nº 11.2.b que impõe como condição de atendimento a Qualificação Econômica
Financeira a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, contendo termo de abertura e encerramento, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes, na fase
de habilitação do certame. Portanto, é irrefutável a legalidade da exigência estabelecida no
instrumento convocatório, estando em acordo com o artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666/1991.
Não obstante a isso, é necessário trazer à baila o que estabelece o artigo art. 1.078, inciso
I, do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano,
nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo
de:
I – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e
o de resultado econômico.”

Considerando as regras legais para o real cumprimento da Qualificação Econômica
Financeira, e, tendo em vista que a empresa deve aprovar o balanço patrimonial do exercício
social de 2021 até 31 de abril do corrente ano, se torna “vencido” o balanço patrimonial relativo ao
exercício social de 2020, que por sua vez foi o apresentado pela recorrente, assim, considerando
que a sessão de julgamento da licitação em epigrafe, iniciou em 06/05/2022 e terminou em
23/05/2022, a peça contábil apresentada encontra-se sem validade não servindo para comprovar
a qualificação econômico-financeira da licitante, uma vez que a partir de 1º de maio do corrente
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ano fica exigida por lei a apresentação do balanço referente ao exercício de 2021. Logo, fica
legível o descumprimento da cláusula 11.2.b do edital do certame.
Ainda como calço aos argumentos citados, destaco o entendimento do TCU esposado no
Acórdão nº 1999/2014, que ratifica que, após o dia 30 de abril, seria já exigível balanço e as
demonstrações contábeis do ano anterior ao da realização da licitação, consoante podemos
verificar abaixo:
“Voto
(...)
9. Alega a representante que a “validade dos balanços” se findaria em
30/6/2014,por força da Instrução Normativa da Receita Federal 1.420/2013.
10. Tal normativo institui a Escrituração Contábil Digital (ECD), que deverá ser
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), pelas pessoas
jurídicas obrigadas a adotá-la. Segundo o art. 3º dessa norma, ficam obrigadas a
adotar a ECD as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou
presumido (o que seria o caso da representante). O art. 5º da IN estabelece que a
ECD será transmitida até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao que
se refira a escrituração.
11. Entende a representante que os dispositivos acima mencionados exigiriam
que o INSS, em maio de 2014, ainda aceitasse como “válido” o balanço e as
demonstrações relativas a 2012, uma vez que não teria se encerrado o prazo
estabelecido no art. 5º da referida norma, que é 30 de junho.
12. Esse entendimento não merece prosperar. O prazo para aprovação do
balanço é 30/4/2014, segundo disposto no art. 1078 do Código Civil.
Evidentemente, uma instrução normativa não tem o condão de alterar esse prazo,
disciplinado em lei ordinária. O que a IN faz é estabelecer um prazo para
transmissão da escrituração contábil digital, para os fins operacionais a que ela se
destina.
13. Conclui-se, portanto, que o ato do pregoeiro de inabilitar a representante, que
apresentou a documentação referente ao exercício de 2012, foi correto,
embasado no edital do certame e na legislação pertinente. Assim, deve ser
considerada improcedente a representação formulada pela empresa Cibam
Engenharia Eireli.

Considerando que as razões constantes no Acordão TCU nº 1999/2014, destaca-se que
não se deve confundir a obrigatoriedade da empresa em relação ao fisco com o cumprimento da
exigência de Qualificação Econômico-financeira listada no Art. 31 da Lei 8.666/93, objeto da
análise, assim mantemos o posicionamento que promoveu a inabilitação, o balanço patrimonial e
as demonstrações contábeis deve observar a regra estabelecida no Código Civil, estando, pois,
com o prazo de validade vencido o balanço apresentado no certame pela Recorrente, para fins de
comprovação da qualificação econômico-financeira.
Destarte, reformar a decisão para habilitar a Recorrente, como deseja, caracteriza ofensa
ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e isonomia.
Portanto, este pregoeiro ao ver os argumentos apresentados pela recorrente, bem como,
na busca pela maior segurança jurídica para o processo, submeteu o recurso interposto a
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Procuradoria Jurídica do Município que emitiu parecer em acordo com a decisão proferida em
sessão, para que haja conhecimento e não provimento do Recurso.
Diante das circunstâncias e dos fatos narrados acima, este pregoeiro considera acatar o
paracer emitido pela Procuradoria Jurídica do Município.
IV.

DA DECISÃO

Assim, após a análise das razões recursal, bem como, o parecer Procuradoria municipal,
diante dos fatos narrados, calçado nos argumentos expostos, conclui pelo conhecimento e não
provimento do Recurso, mantendo a decisão de inabilitação da empresa MAIS SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR LTDA. Por fim, encaminhe-se a presente decisão ao Prefeito Municipal
para sua apreciação final, devendo dar ciência a empresa recorrente.

Serrolândia-BA, em 07 de junho de 2022

Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos
Pregoeiro
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DECISÃO DEFINITIVA – JULGAMENTO DE RECURSO

Processo Administrativo n° 136/2022
Assunto: JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
013/2022
Recorrente: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Objeto: Registro de Preço de empresas do ramo para fornecimento Materiais pensos diversos,
visando atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Serrolândia-BA.
EMENTA:
DECISÃO
DEFINITIVA
–
RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA LICITANTE MAIS
SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO PROLATADA PELO PREGOEIRO.

Relativamente ao julgamento exarado no Pregão, datado de 23/05/2022, recebo o Recurso
interposto pela empresa MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, faço a seguir as
seguintes considerações:
a)

Adoto como causa de decidir dos presentes recursos a análise empreendida pelo pregoeiro

Municipal.
b)

Verifica-se que foi procedido nos termos da Lei o juízo de admissibilidade das pretensões

recursais, restando presentes os requisitos para o conhecimento do mencionado recurso.
c)

No mérito, foram colididas com as razões de fato e de direito de forma a comprovar o não

provimento do Recurso, mantendo a decisão de inabilitação da empresa MAIS SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
d)

Assim, presentes os elementos confirmadores da decisão recorrida, nos termos do art. 4º,

XVIII da Lei n° Lei 10.520/02 e do artigo 109. parágrafo 4° da Lei n° 8.666/93, reconheço o
recurso interposto, negando-lhe provimento, RATIFICANDO as razões apresentadas pelo Pela
procuradoria Jurídica e Pregoeiro municipal de consequência, para manter a decisão de inabilitação
da empresa.
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e)

Em cumprimento ao que determina os incisos XXI e XXII do Artigo Aº da Lei !0.520/02,

ADJUDICO E HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 013/2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
junho de 2022.

Gildo Mota Bispo – Prefeito Municipal– BA, 07 de
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