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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 

 

 

MB PLENARIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 

Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº. 

28.401.430/0001-34, com sede na Avenida 

Contorno Sul, quadra 31, lote 14, Condomínio 

Residencial Agmar Cardoso, Parque 

Anhanguera, Goiânia - GO, CEP: 74.340-060. 

 

 

Goiânia, 16 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

A par de cumprimentá-lo, e em atenção ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

009/2022 cujo objeto é a aquisição de móveis para mobiliário de todos os 

departamentos da Câmara Municipal de Rio Verde, conforme especificações, 

quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, 

servimo-nos do presente, com fulcro no artigo 41, §1º, da lei 8.666/93 para IMPUGNAR 

o respectivo edital de licitação, expondo e requerendo para tanto o que se segue: 

 



 
 

Conforme se depreende do respectivo edital e seu termo de referência, no 

item "B", da documentação exigida para a comprovação da habilitação jurídica, mas 

especificamente, na alínea "b.2" tem-se a exigência de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que 

comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

 

Com efeito, é cediço que as microempresas e empresas de pequeno porte 

gozam de tratamento diferenciado e favorecido no ordenamento jurídico brasileiro, 

tendo como base o disposto nos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal. 

 

Estas disposições têm como propósito promover o desenvolvimento 

econômico igualdade de condições econômicas, impulsionar a geração de empregos, e 

incentivar a criação e permanência das empresas menores no mercado. 

 

A partir desta determinação, foi editada a Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que revogou outros diplomas que tratavam do tema, e instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo 

“normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’’, observemos: 

 

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. 

 



 
 

Por outro, lado, embora seja vedado o uso de balancetes para a 

comprovação de qualificação econômico-financeira, é cogitável, de forma excepcional, 

que sejam apresentados balanços intermediários, desde que haja previsão legal ou no 

contrato social. Sobre o tema, a mesma decisão do Tribunal de Contas da União, em 

citação da doutrina de Marçal Justen Filho: 

 

Acórdão nº 484/2007-Plenário 

(…) Por outro lado, não se confunde balanço provisório 

com balanço intermediário. Aquele consiste em uma 

avaliação precária, cujo conteúdo não é definitivo. O 

balanço provisório admite retificação ampla posterior e 

corresponde a um documento sem maiores efeitos jurídicos. 

Já o balanço intermediário consiste em documento 

definitivo, cujo conteúdo retrata a situação empresarial 

no curso do exercício. A figura do balanço intermediário 

deverá estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.  

 

Em razão do contexto extraordinário decorrente da pandemia COVID-19, 

diversas medidas governamentais foram implementadas, tanto para fins de preservação 

da saúde, quanto para atendimento de demandas de natureza social, trabalhista, e 

econômica, dentre essas medidas, as obrigações contábeis das empresas, pois foram 

afetados justamente os prazos para a realização da assembleia que aprova as 

demonstrações contábeis das empresas e para o correspondente registro na Junta 

Comercial que teve seu funcionamento afetado, gerando consequências até a presente 

data. 

 

Desta feita, de acordo com a Lei de Licitações, a Administração pode exigir 

documentos que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 

atualizados por índices oficiais. 



 
 

DO PEDIDO 

 

Assim, diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria seja acatada a 

presente IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação pregão presencial nº 009/2022, no sentido 

de que seja retirada a exigência de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social, para as microempresas ME ou empresas de pequeno porte EPP. 

 

 

Nestes termos, 

Espera deferimento. 

 

 
 

_______________________________________________ 
MB PLENARIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 28.401.430/0001-34 


