
 
 

 
 

Processo Administrativo 01-052.720/20-77 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 

 

IMPUGNANTE: ZANDER LUCAS FERREIRA DA SILVA – 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 ZANDER 

LUCAS FERREIRA DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº CNPJ 

22.180.368/0001-11, com sede na rua Efigênio Candido da Rocha nº 181 FUNDOS, bairro 

inconfidência – Belo Horizonte MG - CEP  30820-510, ora Impugnante, referente ao Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2020. 

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

 

Nos termos do disposto no edital, item 7.1, 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 30/10/2020 e, 

considerando que a abertura da sessão pública está agendada para o dia 06/11/2020, 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 que, em 01/07/2018 entrou em vigor a Lei Federal nº 

13.303 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade 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 o regime jurídico das 

licitações e contratos, delegando ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

empresa – RILC, a importante função de sistematizar e acomodar as novas disposições legais 

às especificidades de cada empresa estatal, em substituição ao regime da Lei 8.666/93.  

 

Inobstante a impugnante ter embasado suas alegações, entre outros, na Lei 8666/93, a análise 

a seguir se dará em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – 

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


 
 

 
 

RILC, em vigor, demais dispositivos aplicados à matéria e, na observância dos princípios que a 

conduta da Administração Pública. 

 

Do Pedido de Impugnação:  

 

Requer a impugnante que seja o edital alterado no sentido de “- incluir item referente a não 

obrigatoriedade de micro empresas optante pelo simples nacional de apresentar balanço 

patrimonial” e, posteriormente que seja determinada “a republicação do Edital, escoimado 

do vício apontado conforme§ 3 do Art 24”. 

 

Pede ainda a impugnante que “Caso de indeferimento pela comissão de licitação , que seja 

remetido ao setor juridico para análise”. 

 

Dos fundamentos pela Impugnante:  

 

Argumenta a impugnante que, interessada em participar da licitação supra mencionada , 

adquiriu Edital, Pregão Eletrônico Nº 005/2020 e, ao verificar as condições para participação 

no pleito, se deparou com a exigência do subitem 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. 

 

Fundamenta sua surpresa em relação à exigência no 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". 

 

Invoca ainda a Impugnante o Decreto 8.538/2015 trazendo o seguinte argumento: 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. 

 

Entende a Impugnante ser pertinente o acolhimento da impugnação em razão do exposto e o 

contido na legislação vigente citada, e em 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. 



 
 

 
 

 

Da análise pela Belotur: 

 

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

trazida no edital vai além do texto trazido 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 

administração pública municipal.  

 

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

descrita no subitem 17.1.1.3 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 

 

Esclarecida a condição trazida pelo edital, seguimos, com os apontamentos trazidos pela 

Impugnante.  



 
 

 
 

 

No que se refere ao artigo 47 da Lei Complementar 147/2014, o edital está em consonância 

com o dispositivo legal, posto que a licitação contém lotes para exclusiva participação de micro 

e pequenas empresas, além de reserva de cota especial de 25%, quando cabível, e ainda, para 

os lotes de ampla concorrência também está previsto o tratamento diferenciado àqueles que, 

quando do seu credenciamento para participação do certamente, declarar a sua condição de 

ME/EPP.  

 

Traz ainda à reflexão o Decreto 8.538/2015 da Presidência da Republica – Secretaria Geral - 

Subchefia para Assuntos Jurídicos, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, 

produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas 

nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública 

federal. 

 

Traz a impugnante o texto dado pelo art. 3º do referido diploma legal: 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 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. 

 

Neste cenário, temos a existência do Dec. Municipal 16.535/2015 que Regulamenta o 

tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as microempresas, empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual e sociedades cooperativas de consumo nas 

contratações públicas, no âmbito da Administração Pública do Município de Belo Horizonte. 

 

O referido Decreto Municipal traz em seu art. 3º que Na habilitação em licitações para o 

fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, poderá ser 

dispensada dos beneficiários deste Decreto a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício social (grifamos). 

 

Note-se o caráter facultativo dado pelo dispositivo municipal acerca da exigência do Balanço 

Patrimonial. 

 

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.  

 

Temos que o objeto da presente licitação é o Registro de preços para prestação de serviços 

contínuos, fornecimento e/ou locação de bens, para atender às demandas da Belotur e da 

Prefeitura de Belo Horizonte em projetos, ações e eventos próprios e/ou apoiados, por um 



 
 

 
 

período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência. Em uma análise perfunctória, 

temos que o fornecimento de bens não é tratado como de pronta entrega e a locação de 

materiais, que inclui prestação de serviços, pode perdurar por dias.  

 

Desse modo, a melhor aplicabilidade para o disposto no Dec. Municipal 16.535/2015 é a 

exigência trazida pelo edital, porquanto, no caso em análise não cabe discutir a possibilidade 

da dispensa do Balanço patrimonial dado que o objeto diverge da possibilidade de facultar 

essa obrigação. 

 

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. 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.  

 

Neste aspecto temos que o edital está de pleno consenso com normas de licitações 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. Ele serve para demonstrar 

como está a saúde financeira de uma empresa em um determinado período. 

 

Neste aspecto, temos que uma boa e eficiente proposta passa pela saúde financeira da 

empresa proponente, razão pela qual o balanço patrimonial é 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. 

 

A lei civil, na regulamentação contábil brasileira, tem-se que o Balanço Patrimonial é 

obrigatório! Ou seja a regular contabilidade do seu negócio será espelhada e sedimentada no 

balanço patrimonial. 

 

Se você não tem balanço patrimonial, como mediremos a saúde financeira e a situação 

econômica da sua empresa? Como poderemos julgar se, caso declarada vencedora terá 

condições de atender a demanda do ente público:  

Se você usa sua empresa para participar de licitações, o balanço patrimonial é um dos 

requisitos obrigatórios. 

 

A lei determina que toda e qualquer empresa deve cumprir alguns requisitos, apresentando 

documentos que comprovem: Qualificação técnica; Regularidade fiscal e trabalhista; 

Qualificação econômico-financeira; e Habilitação jurídica.  

 

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. A lei é clara, ao permitir a exigência do balanço, nas 

licitações.  

 

Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs utilizem o SIMPLES e dispense o 

balanço, isso se trata de uma questão tributária. A dispensa da escrituração do balanço não 

necessariamente se estende para outros cenários. As licitações públicas são regidas por 

normas próprias e não se confundem com outros ramos do direito. 

 

Portanto, considerando os dispositivos legais trazidos no âmbito desta análise e como não 

existe dispensa de apresentação de balanço para MEs e EPPs, nas licitações, sua apresentação 

é obrigatória para as empresas que desejam participar. 

 

Via de regra, nenhuma empresa está dispensada de apresentar o balanço patrimonial. É 

desarrazoado deixar de exigir uma qualificação adequada ao objeto licitado. 

 

Portanto, não se dispensou as Me e EPP da apresentação de qualquer documento de 

habilitação previsto na Lei de Licitações, bem como nos diplomas legais que tratam do pregão, 

apenas autorizou a adoção de uma contabilidade simplificada. 

 



 
 

 
 

No caso em tela, é necessário a exigência do Balanço Patrimonial para obtenção de uma 

proposta que atenda aos requisitos da vantajosidade (melhor preço e eficiência no 

cumprimento das obrigações assumidas). Deixar de atender a essas premissas é pretender 

uma contratação em desatendimento ao interesse público. 

 

Cumpre-nos ressaltar entendimento do Conselheiro Mauri Torres do TCEMG, nos 

autosDenúncia 911600, em Sessão do dia 22/05/2018, da Primeira Câmara sobre assunto 

congênere, entendeu:  

[...] 

3. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam participar 
de licitações promovidas pelos órgãos públicos, em que se tenha exigido, 
como requisito de qualificação econômico-financeira, a apresentação de 
balanço patrimonial, nos moldes previstos pelo art. 31, I, da Lei n. 8.666/93, 
deverão elaborá-lo e apresentá-lo, ainda que somente para atender a essa 
finalidade específica, sob pena de inabilitação. 

 

Finalmente, permite-nos, ainda, transcrever o entendimento do TCEMG, em Consulta de n. 

1007443: 

RELATOR:CONSELHEIRO DURVAL ÂNGELO 

 
EMENTA 

CONSULTA. LICITAÇÃO. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. BALANÇO PATRIMONIAL. DISPENSA. LEI COMPLEMENTAR N. 
123/2006. ART. 32,§ 1º, DA LEI 8.666/93. 

As microempresas e as empresas de pequeno porte não estão 
dispensadas da apresentação do balanço patrimonial em procedimento 
licitatório, entretanto, a Administração Pública poderá dispensá-las nos 
casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e 
leilão. 

 
CONCLUSÃO: 

 

Pelo todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa ZANDER 

LUCAS FERREIRA DA SILVA - ME e nego provimento ao pedido de alteração do edital - pregão 

eletrônico nº. 005/2020, no que se referente aos pontos pretendidos, por não haver 

ilegalidade no referido instrumento convocatório.  

 

 

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2020 

 

 

Isabel Antonia de Melo 

Pregoeira 
(documento assinado encontra-se acostado aos autos)  


