
ZANDER LUCAS FERREIRA DA SILVA 

CNPJ 22.180.368/0001-11 

 
A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A -  BELOTUR 

A/ C . COMISSÃO   DE  LICITAÇÃO 

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO:  01-052.720/20-77 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 

 

 
ZANDER LUCAS FERREIRA DA SILVA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 22.180.368/0001-11,estabelecida em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, sito na rua Efigênio 
Candido da Rocha nº 181 FUNDOS, bairro inconfidência CEP  30820-510  por seu representante 
legal o Sr. Zander Lucas Ferreira da Silva, portador da carteira de identidade nº MG 2.291.614 e  
CPF nº 278.649.796-53, vem mui respeitosamente à honrosa presença de V. Exa., em tempo habil 
com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, do art. 24 do Decreto nº 10.024/2019 e do   ITEM 

·7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL , VEM requerer  impugnação  do referido edital. 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
Conforme o item 7 DA IMPUGNAÇÃODO EDITAL 
 
7.1. Poderá ser apresentada impugnação ao Edital deste Pregão até 3 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio do endereço eletrônico no site 
http://licitacoes-e.com.br. 
 
7.1.1. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, os pedidos de impugnação poderão também ser 
enviados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 
DOS FATOS 

 
A sub escrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada , adquiriu o respectivo 

Edital, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 Ao verificar as condições para participação no pleito 

em tela, deparou-se a mesma com a exigência formulada no item 17. DAS EXIGÊNCIAS PARA 

HABILITAÇÃO; 17.1.1.3 COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição 
por balancete ou balanços provisórios. 

 
De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 47 da Lei Complementar nº 123/06, com 

redação dada pela Lei Complementar nº 147/14, "no que diz respeito às compras públicas, enquanto 

não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais 

favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal". 

 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, 

federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e 

o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação 

estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e 

empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, 

de 2014) 

http://licitacoes-e.com.br/


Os estados, o Distrito Federal e os municípios estarão obrigados a aplicar as disposições do 

Decreto nº 8.538/15 em três situações: a) quando do emprego de recursos federais por meio de 

transferências voluntárias; b) quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações Públicas;  

e c) enquanto não contarem com decretos próprios tratando do tema "ou os eventuais regulamentos 

vigentes consignarem disposições menos favoráveis" às microempresas e empresas de pequeno 

porte do que aquelas previstas no Decreto nº 8.538/15. 

 

Com base nisso, conclui-se que, a rigor, as disposições do Decreto nº 8.538/15 devem ser 

aplicadas 

O Art. 3º do Decreto nº 8.538 de 6 de outubro de 2015 Regulamenta o tratamento favorecido , 

diferenciado  e simplificado para as micro empresas , empresas de pequeno porte,.não poderá    ser 

·exigida a apresentação de Balanço Patrimonial. 

 
 

Art. 3° 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. 

De acordo com o exposto e o contido na legislação vigente  e, considerando que as normas de licitações públicas 

devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, no sentido de ampliar o 

universo de licitantes, incentivar a competitividade do certame e selecionar a proposta mais vantajosa, 

entendemos ser pertinente o acolhimento desta Impugnação. 

 

DO PEDIDO 
 

Dada a clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado,pelo mero cotejo com a letra 

fria da lei, Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇAO julgada procedente , com 

efeito para: 
 

1- incluir item referente a não obrigatoriedade de micro empresas optante pelo simples nacional  de 

apresentar balanço patrimonial 

 

2- determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado conforme§    3 do Art 24 

do decreto Nº 10.024/    9 

 

3- Caso de  indeferimento pela comissão de licitação , que seja remetido ao setor juridico para análise. 

 

 

 

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2020. 

 

 

Zander Lucas Ferreira da Silva 

carteira de identidade MG 2.291.614 

 


