
 
 

 
 

Processo Administrativo 01.026.186/21-51 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 

 

IMPUGNANTE: ÉPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI ME 

IMPUGNADA: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – 

BELOTUR 

 

ASSUNTO: JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EM REFERÊNCIA 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Cuida-se de resposta ao pedido de Impugnação ao Edital, interposto pela empresa 

ÉPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº CNPJ 35.804.747/0001-87, com sede à rua Taxista Joãozinho Vieira, 

704, bairro Vila do Carmo – Mariana – MG - CEP 35.420-000, ora Impugnante, referente 

ao Edital do Pregão Eletrônico n° 003/2021. 

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

 

Nos termos do disposto no edital, item 6, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, 

do ato convocatório 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 ou ainda, poderão também ser enviados para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br. 

 

Desse modo, observa-se que a impugnante encaminhou sua petição, no dia 21/06/2021 

e, considerando que a abertura da sessão pública está agendada para o dia 24/06/2021, 

a presente impugnação apresenta-se tempestiva. 

 

As razões da impugnante restam fundamentas nas premissas apresentadas em suas 

alegações, sendo que a cada uma delas será dada a devida abordagem, como se segue. 

 

RELATÓRIO – FUNDAMENTOS E ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer está em vigor no Brasil a Lei Federal nº 13.303, de 

30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das 

sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

A Lei das Estatais, como ficou conhecida, inovou em aspectos importantes no regime 

jurídico das licitações e contratos, delegando ao Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos das Empresas Públicas – RILC, a importante função de sistematizar e 

acomodar as novas disposições legais às especificidades de cada empresa estatal, em 

substituição ao regime da Lei Federal nº 8.666/1993.  

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


 
 

 
 

 

Inobstante a impugnante ter embasado suas alegações, entre outros, na Lei nº 

8.666/1993, a análise a seguir se dará em conformidade com o RILC/BELOTUR em vigor, 

demais dispositivos aplicados à matéria e, na observância dos princípios que conduz a 

Administração Pública. 

 

Do Pedido de Impugnação:  

 

Requer a impugnante que seja o edital modificado “na forma disposta nos itens elencados 

supra.” 

 

Argumenta a impugnante que, “seria sensato agora neste momento requerer documentos 

comprovando a capacidade destas empresas no ano de 2019 (época em que elas tinham 

REAIS condições de exercerem as suas atividades econômicas), ou então analisarem e 

pedirem documentos de 2020 que tenham uma ponderação CONCRETA da realidade 

destas empresas.” 

 

Entendemos, s.m.j., que o objetivo principal do pedido de impugnação é a dispensa da 

apresentação do balanço patrimonial e dos demonstrativos contábeis da empresa 

impugnante, referente ao exercício de 2020, para que não sejam levados em 

consideração a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, tendo em vista 

que a situação pandêmica em que o Brasil se encontra desde março de 2020 fez com que 

uma boa parte das empresas, notadamente as que trabalham com a área de eventos, foi 

prejudicada com a suspensão temporária de suas atividades. 

 

Em apertada análise objetiva da impugnação, é o que se pode extrair. 

 

Da análise pela Belotur: 

 

Inicialmente, é preciso esclarecer que a exigência da apresentação do balanço 

patrimonial trazida no edital vai além dos argumentos apontados pela impugnante. A 

exigência editalícia traz situações excepcionais no sentido de alcançar o maior número de 

licitantes possíveis, no sentido de sempre ampliar a competição para obtenção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal. 

 

Dessa forma, para uma compreensão mais abrangente trazemos a íntegra da letra do 

edital descrita no subitem 15.1.1.4 alínea “b”: 

 
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. 

 

b.1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim 

apresentado: 



 
 

 
 

I. Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço 

em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do licitante; 

II. Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço 

Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com 

os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta 

Comercial ou Cartório;  

III. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 

tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar Demonstrações 

Contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio 

líquidos relativos ao período de sua existência.  

 

b.2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do 

último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

 

b.3) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

independentemente da apresentação do balanço patrimonial, sendo 

considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou maior 

do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:  

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 

LC = Ativo Circulante  

        Passivo Circulante 

 

Ademais, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur traz em seu rol de 

requisitos para habilitação, a possibilidade da exigência do Balanço patrimonial, conforme 

art. 58, §2º o seguinte texto: 

 
Art. 58. A habilitação obedecerá, ainda, às seguintes disposições: 

A comprovação da capacidade econômica e financeira limitar-se-á a:  

I. apresentação de 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, concordata ou recuperação judicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;  

III. garantia, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

 

Aduz a Impugnante 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.  

 

 



 
 

 
 

 

Assim, passamos então à análise da conveniência, oportunidade e da supremacia do 

interesse público sobre a exigência do Balanço Patrimonial trazida pelo edital em 

comento.  

 

No aspecto legal, entendemos que o edital está em consenso com normas de licitações 

em vigor no Brasil e consoante com o RILC/BELOTUR e, ao que nos parece resta apenas 

esclarecer o que é uma proposta mais vantajosa. 

 

Importante destacar que o conceito de mais vantajoso não é sempre e necessariamente o 

de mais barato, pois devemos entendê-lo à luz das exigências constitucionais de 

economicidade e eficiência. Não se obtém propostas vantajosas, isto é, confiáveis, se não 

forem exigidos os requisitos indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Nesse 

sentido, considerando as particularidades do objeto licitado e as exigências específicas de 

cada lote a obrigação da qualificação econômica trazida pelo edital torna-se necessária.  

 

Temos ainda que o balanço patrimonial é um documento contábil, uma exigência legal. 

Ele serve para demonstrar como está a saúde financeira de uma empresa em um 

determinado período. Neste aspecto, temos que uma eficiente e vantajosa proposta passa 

pela saúde financeira da empresa licitante, razão pela qual o balanço patrimonial deve ser 

exigido no edital. É, também, um relatório exigido por lei para a maior parte das empresas 

e demonstra como está, de fato, o patrimônio da empresa. Assim, reflete por meio de 

números e índices a capacidade financeira. 

 

Se a empresa participante de um certame licitatório não apresenta balanço patrimonial e 

suas demonstrações contábeis na forma exigida pela norma legal, como será aferida a 

sua saúde financeira e a sua situação econômica? Como poderemos julgar se, caso 

declarada vencedora terá condições de atender a demanda do ente público? A 

normatização jurídica determina que toda e qualquer empresa deve cumprir alguns 

requisitos, apresentando documentos que comprovem sua qualificação técnica, a 

regularidade fiscal e trabalhista, bem como sua habilitação jurídica e a qualificação 

econômico-financeira.  

 

A qualificação econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa tem boa 

saúde financeira. Para isso, o principal documento comprobatório para verificar as 

finanças da empresa é o balanço patrimonial e seus demonstrativos contábeis. A lei é 

clara, ao exigir tais peças contábeis, nas licitações.  

 

Por fim, cumpre-nos informar que a Receita Federal do Brasil, expediu recentemente a 

Instrução Normativa RFB nº 2.023, de 28 de abril de 2021, onde informa que o prazo 

final para entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), previsto no art. 5º da Instrução 

Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, fica prorrogado, em caráter 

excepcional, para o último dia do mês de julho de 2021. A ECD compreende a versão 

digital dos documentos contábeis empresariais findos do exercício fiscal anterior, 



 
 

 
 

notadamente os Balanços, a ser entregue à Receita Federal do Brasil. 

 

Assim, pela interpretação das Instruções Normativas acima citadas, depreende-se que: 

1) Para as empresas que não utilizam a ECD (Escrituração Contábil Digital), o 

balanço patrimonial do exercício de 2020 já é exigível desde 01/05/2021. A 

empresa que não é exigível tal entrega consta no Art. 3º da Instrução Normativa 

RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021; e 

2) Para as empresas que usam a ECD, o balanço patrimonial de 2019 terá validade 

até o último dia útil do mês de julho de 2021. Somente a partir de 01/08/2021 é 

que será exigível o balanço de 2020, conforme a Instrução Normativa RFB nº 

2.023, de 28 de abril de 2021. 

CONCLUSÃO: 

 

Pelo todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa 

ÉPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI ME e nego provimento ao pedido de 

alteração do edital - pregão eletrônico nº. 003/2021, por não haver nenhuma ilegalidade 

no referido instrumento convocatório.  

 

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2021. 

 

 

 

Alexandre Fonseca Dias 

Pregoeiro 

 


