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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 
A Empresa A. S. DE FREITAS-ME, apresentou recurso administrativo 

contra o edital, com base no requerimento da Lei 123/2006, pois foi 
desabilitada por não ter apresentado o Balanço Patrimonial na fase de 
habilitação das propostas no envelope 02. 

 
A empresa Requer que seja concedido um prazo para entregar os 

referidos documentos. 
 
É o relatório. 

Passamos a Decidir. 
 
Verifiquemos a letra da lei do Art. 43 da Lei 123/2006, senão vejamos: 

 
Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 
§1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
O balanço patrimonial não se encontra no item de habilitação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mas sim na habilitação relativa à 
qualificação econômico-financeira. 
 

Por conta disto, é impossível conceder prazo para a empresa se 
organizar contabilmente, pois era obrigação da LICITANTE estar com 

todos os seus documentos regularizados na hora da licitação. 
 
Atualmente as micros e pequenas empresas encontram dificuldades na 

participação de licitações quando se esbarram com a exigência da 
apresentação do balanço patrimonial. 
 

Criou-se esta controvérsia devido a Lei 9317/96 dispensar as pequenas 
empresas na elaboração do balanço patrimonial e a Lei 8666/93 
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regrarsobre a exigibilidade da apresentação do balanço como condição 

para participação nas licitações públicas, vejamos: 
 

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 tem 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. 
 

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 
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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: 

 
7 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.  

 
Destarte, diante do exposto acima, concluímos que não há dispositivo 

legal que dispense as pequenas empresa 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, 
vigindo, 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 
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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 &idéias 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) 

 
Por conta disto, e como já devidamente fundamentado, entendemos que 
a exigência do balanço patrimonial, devidamente registrado na JUCEPA 

é documento essencial para habilitação da Micro e Pequena Empresa. 
 

Por outro lado, fica indeferido o pedido do LICITANTE/IMPUGNANTE no 
sentido de abertura de prazo para realização de juntada de documento 
de qualificação econômico-financeira. 

 
Placas-PA, em 02 de março de 2017. 
 

 
 

MARCELO F. DOS SANTOS 
Pregoeiro 
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