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NATUREZA: PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 009/2022 

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO 

 

Assunto: Resposta à Impugnação ao Edital pleiteado por MB PLENARIO 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI. 

 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital de 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 do Edital, proposta pela empresa MB PLENARIO COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI, CNPJ: 28.401.430/0001-34.  

Alega-se que no item “B – DA DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICA-FINANCEIRA”, do Edital, mais especificadamente na alínea 
“b.2”, exige-se “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”, mas que, é cediço as microempresas e empresas de pequeno porte 
tratamento diferenciado e favorecido no ordenamento jurídico, de modo que não 
precisariam apresentar essa documentação. 

Assim, requer-se o acatamento da impugnação, de modo que 
seja retirada a exigência supramencionada para as microempresas (ME) ou 
empresas de pequeno porte (EPP). 

É o breve relato dos fatos. 

Sabe-se 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. 
Vejamos:  
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

(...) 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País. 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução 
destas por meio de lei. 

(grifo nosso) 

Essas disposições tem o fito de incentivar o 
desenvolvimento econômico, bem como promover igualdade de condições, 
impulsionar a geração de empregos e a criação e permanência dessas empresas 
menores no mercado comercial.  Nesse sentido, foi editada a LC 123/2006 que 
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
estabelecendo normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 
estas, trazendo, inclusive, impactos quanto à exigência do Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis como requisito para qualificação econômico-financeira 
dessas empresas nas licitações, objeto ora impugnado.  

A Lei 8.666/93, que rege o presente certame licitatório é 
clara ao elencar as documentações que poderão ser exigidas pela Administração 
Pública a fim de obter a qualificação econômico-financeira das licitantes, de modo 
a se assegurar que a Contratada terá meios para cumprir com as obrigações 
pactuadas. Destaco: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 
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V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 
1999) 

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; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 
cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

(grifo nosso) 

Assim, não nos resta dúvida da clareza da Lei de Licitações 
ao exigir, para demonstração da qualificação econômico-financeira da empresa 
disposta a contratar com a Administração Pública, que esta apresente o balanço 
patrimonial e as demonstrações contábeis, que não podem ser substituídas por 
balancetes ou balanços provisórios.  

Agora, passamos a análise do dispositivo retro, em 
consonância com a LC 123/06, a fim de averiguarmos se esta exigência se mantém 
perante as ME e EPP. O referido diploma legal, em seu art. 27, tratando do tema, 
assim dispõe: 

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. (grifo nosso) 

Veja-se que o artigo deixa dúvida a respeito do termo 
“contabilidade simplificada” e a coloca como dependente de regulamentação pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional. Editou-se, então, a Resolução CGSN n° 28/08 
que conferiu poderes ao Conselho Federal de Contabilidade para disciplinar acerca 
do tema. Nesse sentido, o Conselho editou a Resolução CFC Nº. 1.115/07, 
que aprovou a NBC T 19.13 – “Escrituração Contábil Simplificada para 
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”. Esta norma, em seu item 7 
estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração do Balanço Patrimonial e a 
Demonstração do Resultado pelas microempresa e a empresa de pequeno porte, 
como transcrevemos: 

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. 

Porém, esta resolução foi revogada pela Resolução CFC nº 
1.330/11 que não fez nenhuma menção sobre a obrigatoriedade do Balanço 
Patrimonial para ME e EPP. 

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. (grifo nosso) 

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 
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). (grifo nosso) 

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) 
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Não podemos deixar de também citar o Decreto 8.538/2015 
que regulamenta 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 exigida 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, o que não é o 
presente caso.  

Ainda, citamos a legislação civilista, que por sua vez, em 
seus artigos 1.179 e 1.180 estabelece a exigência das documentações mencionadas. 
Vejamos: 

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são 
obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou 
não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é 
indispensável o Diário, que pode ser substituído por fichas no 
caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. 

Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de 
livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do 
de resultado econômico. 

Ante todo o exposto, concluímos que, as empresas que 
desejarem fornecer bens e serviços a Administração deverão se submeter às regras 
por esta imposta, mais especificamente, a apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, nos termos do disposto na Lei 8.666/93. É por 
intermédio do balanço patrimonial que podemos calcular os chamados indicadores 
econômicos. Segundo o Sebrae¹, tais indicadores são úteis “para mensurar o 
desenvolvimento econômico da empresa”, pois “demonstram parâmetros da saúde 
da empresa”. E assim, ao aferir a qualificação econômico-financeira da licitante, 
a Administração Pública obtém informações que permitem inferir que aquela 
empresa conseguirá cumprir o contrato, sem maiores riscos de inexecução. 

Ao ver dessa CPL, a exigência não fere o tratamento 
favorecido e diferenciado dispensado às estas empresas, mas tão somente garante 
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à administração poder averiguar as condições daqueles que pretendem fornecer 
para a mesma e zelar pelo interesse público. 

Portanto, INDEFIRO a presente Impugnação, mantendo-se a 
exigência.  

 

Rio Verde, 21 de setembro de 2022 

 

______________________________________ 

Pregoeira 


