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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26.2014 
 
 
Impugnante: SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME, CNPJ 17.505.616/0001-17 – 
Rua Custodia Godoy, 130 – Bairro Água Vermelha – Várzea Grande - MT – 
raniellyleite10@hotmail.com  

 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca da 

IMPUGNAÇÃO feita por Vossa Senhoria, encaminhada a esta Superintendia de Licitações via 

protocolo, ao Edital de Pregão Presencial n° 26.2014 cujo objeto é o registro de preços para 

futura e eventual contratação de empresa especializada, sob demanda, para prestação de 

serviços de suporte logistico e operacional em eventos diversos com locação de 

equipamentos e mão de obra para a realização de eventos, compreendendo serviços de 

sonorização, iluminação, locação de tendas, multimidia, telão, banheiro quimico e 

comunicação visual. 

 
DA ADMISSIBILIDADE:  

  
Nos termos do disposto na Lei 8666/93, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do 

ato convocatório do pregão na forma eletrônica até dois dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública.  

 

 
DOS QUESTIONAMENTOS 
 

 
A empresa esclarece que está interessada em participar do pregão 

em referência, a peticionaria obteve copia do edital, mas notou que dentre as condições 

para a habilitação técnica dos interessados, o item 12.7.2 para o lote 6 banheiro químico a 

licitante deverá apresentar Licença ambiental da resolução CONAM e 12.6.1 Balanço 

Patrimonial. 

Ocorre que, pelo que dispõe aludido item do edital, a impugnante 

consigna que oficiou junto a SEMA-Mt para que fosse regulamentado a necessidade ou 

isenção da requerida Licença de Operação. Em resposta a SEMA respondeu que a atividade 
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de banheiro químico, de acordo com o anexo I, Decreto 7007/2006 é ISENTA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

Alega ainda que as microempresas estão dispensadas de escrituração 

comercial e que o exigido no item 12.6.1, seja substituído pela declaração simplificada do 

imposto de renda do ultimo exercício.  

 
   
II – DA APRECIAÇÃO 
 
Faz-se necessário frisar que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem ciência de todo 

arcabouço legal que rege o funcionamento da Administração Pública. Tais como o artigo 3° 

da Lei 8.666/93:  

  

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.”  

 

Diante do exposto e após analise das alegações da empresa acima qualificada, no que se 

refere ao item 12.7.2, o Pregoeiro julga procedente a solicitação da empresa. 

 
 
Acerca das exigências constantes do item 12.6.1, exigências de Balanço Patrimonial, 

alegando que as Microempresas e a empresa de Pequeno Porte, ficam dispensadas de 

escrituração comercial, e também que seja essa alegação não procede, senão vejamos:   

 
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”.  
 
A princípio, o Conselho Federal de Contabilidade regulamentou a contabilidade simplificada 

pela Resolução nº 1.115/07, que aprovou a NBC T 19.13 – Escrituração Contábil 

Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a qual disciplinava em seu 

item 7: 
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“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”. 

 
No entanto, essa Resolução foi expressamente revogada pela Resolução 

nº 1330/2011. Para as microempresas e empresas de pequeno porte foi 

editada a Resolução nº 1.418/2012, que aprovou o ITG 1000 – Modelo 

contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, a qual 

dispõe: 

 
 

“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”.  
 

Nesta mesma senda, a Lei de Licitações, por sua vez, ao tratar da habilitação de empresas participantes 

de certames licitatórios prevê que para fins de qualificação econômico-financeira a Administração poderá 

exigir 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 (art. 31, inc. I da Lei 

nº 8.666/93). 

Se observarmos, portanto, esse os dispositivos legais em vigor concluímos que não há dispensadas 

pequenas empresas da apresentação do balanço patrimonial, salvo o previsto no art. 3º do Decreto 

federal nº 6.204/2007 que prevê que, em âmbito federal, “na habilitação em licitações para o 

fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigido da 

microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício social”. 

Ademais, a Resolução nº 1.418/2012, do Conselho Federal de Contabilidade prevê expressamente que 

a microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção da escrituração prevista nessa 

Resolução deverá avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe sejam aplicáveis (item 

5). 
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Nesse sentido leciona 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) 
 

 

Corrobora esse entendimento, as lições do saudoso mestre 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). 
 

No que diz respeito aos MANDADO DE SEGURANÇA citados por Vossa Senhoria, vale ressaltar que os  

mesmos não devem ser seguidos eis que fundamentaram-se na Lei 9.317/96 que, como já 

mencionamos, foi revogada pela Lei 123/2006. 

 

 

 

 
III – DA DECISÃO  
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Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, o Pregoeiro acolhe e decide-se dar 

provimento quanto à exigência constante do item 12.7.2 (exigência Resolução do CONAM) 

e negar provimento quanto ao item 12.6.1 (apresentação do Balanço Patrimonial e ou copia 

do Livro Diário) na impugnação apresentada pela empresa acima qualificada, efetuando as 

retificações através de adendo, e ainda atendendo o artigo 21 § 4º da Lei 8666/93. 

 
 
 
 

 
Cuiabá/Mt, 03 de julho de 2014 

 
 

 
Atenciosamente 

 
 
 
 
 

 
LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA 

Pregoeiro Oficial 


