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COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO/SGA 
REF. RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 - UASG 926302 

PROC.SIMP nº 003.0.32685/2018 

 

OBJETO: prestação dos serviços de mestre de cerimônia em eventos oficiais do Ministério Público do 
Estado da Bahia, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme edital e seus anexos. 
 

OFÍCIO Nº 02/2019 
 

Trata-se de impugnação ao Edital do pregão eletrônico acima mencionado, apresentado através do 
representante legal da empresa GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ Nº 

14.824127/0001-30, estabelecida na Rua Altino Serbeto de Barros, Pituba, na cidade do Salvador, 
CEP 41.830-492. 

 

1. DOS FATOS  
 

O instrumento convocatório de Pregão Presencial nº 01/2019 se destina à prestação dos serviços de 

mestre de cerimônia em eventos oficiais do Ministério Público do Estado da Bahia, na capital e no 
interior do Estado da Bahia, conforme disposições contidas no edital e seus anexos. O pregão estava 

com realização prevista, inicialmente, para o dia 18/03/2019 às 09h00min, na sede do Ministério 
Público do Estado da Bahia, no CAB – Salvador-Ba. 

 

A impugnação foi recebida às 16 horas do dia 18/03/2019, véspera de realização do certame. Em que 
pese se tratar de manifestação intempestiva, mas em observância ao direito de petição do 

interessado e ao dever de autotutela da Administração, deliberou-se pelo adiamento do feito para o 

dia 25/03/2019 às 09h30min, para viabilizar a análise quanto ao mérito da petição.  
 

Durante o período de análise técnico-jurídica da petição, em 21/03/2019, a empresa acima 

identificada formulou novo pedido de impugnação ao edital (fls. 106-116 dos autos), reiterando e 
complementando os fatos e fundamentos da petição anterior. Esta nova petição, ante ao adiamento 

do feito, preencheu os requisitos de admissibilidade com base no edital em epígrafe, conquanto 
interposta do prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

 

 

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 
 
Alega resumidamente a impugnante que, por se tratar de pessoa jurídica enquadrada na condição de 

MEI, está desobrigada de manter contabilidade formal e, consequentemente, à apresentação de 
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balanço patrimonial. Deste modo, requer que seja retirada esta obrigação como condição de 
qualificação econômico-financeira para a licitação/qualificação. 

 

Além disso, relata que não consegue atender à exigência constante no subitem 21.4.1.1 do Edital, 

transcrito abaixo, no tocante à necessidade de registro do Balanço Patrimonial e demais documentos 

contábeis em Livro Diário junto à Junta Comercial do Estado.  Isto porque, conforme alegado, teria 
comparecido à JUCEB/BA nos últimos dias 14 e 15/03/2019, e lhe teria sido negada a possibilidade 
de realização do registro, justamente em razão da sua condição de MEI, conforme relatado em 

documentos apresentados em anexo à impugnação. 

 
(...) 

XXI – DA HABILITAÇÃO 
 
21.4 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverá ser comprovada 
mediante apresentação dos seguintes documentos impressos: 
 
21.4.1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a situação 
financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (meses) 
da data de apresentação da proposta.  
 
21.4.1.1 O Balanço Patrimonial (BP) deverá ser obrigatoriamente firmado pelo 
Dirigente/Sócio qualificado para tanto e Contador habilitado no CRC. O licitante deve 
apresentar o BP, DRE e Termos de Abertura e Encerramento extraídos do Livro 
Diário, em fotocópias autenticadas. O Livro Diário deve estar registrado na Junta 
Comercial. Àquelas obrigadas a escrituração contábil digital, deverão observar as 
instruções vigentes da RFB e CFC.  
(grifos nossos) 
 
(...) 

 

4. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 
 

Pelos fundamentos apresentados, requereu a procedência da impugnação e retificação do item 
21.4.1.1 do edital, que exige a apresentação de balanço comercial e o registro deste em Livro Diário 

na Junta Comercial, de forma que lhe seja possível participar do certame sem prejuízo.  

 
5. DA ANÁLISE DO PEDIDO 
 
Inicialmente, insta-nos observar que a previsão contida no item 21.4.1 e seguinte do Edital de 

Licitação possui guarida no art. 102, inciso I, da Lei Estadual nº 9.433/2005, ao dispor que: 

 
Art. 102 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira será limitada 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, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios; 
 
(...)” 
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Referida normativa não traz expressamente, em seu bojo, restrições ou exceções à sua 
aplicabilidade.  

 

Contudo, diante da alegação da impugnante de que a Junta Comercial do Estado da Bahia se negou 

a registrar o seu BP por se tratar de MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, a Coordenação 

de Licitações através da Gerente Fernanda da Costa Peres Valentim, encaminhou consulta àquele 
Órgão acerca da possibilidade do registro do balanço do MEI. 
 

Em resposta, a referida Junta Comercial (em anexo), através da Secretária Geral Tiana Araújo, 

informou que: 

 
“(...) informações sobre MEI não são de posse desta Junta Comercial tendo em vista 
que os microempreendedores individuais MEI, se registram num portal 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/). 
 
A título de complementação, o único registro necessário a esta natureza jurídica é o 
relatório mensal de receitas brutas, sendo estes isentos da obrigação de manter livros 
fiscais e contábeis. (...)” 

 

Em pesquisas realizadas por esta pregoeira, verificou-se, ainda, que o art. 68 da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considera o Microempreendedor Individual como pequeno 
empresário nos termos do art. 970 do Código Civil, de modo a fazer jus, portanto, à dispensa da 

obrigatoriedade de seguir sistema de contabilidade e, consequentemente, de apresentação do 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis prevista no §2º do art. 1.179 a referida Codificação, 
a saber: 
 

(...) 
Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao 
empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí 
decorrentes.  
 
Da Escrituração 
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. 
(...) 
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se 
refere o art. 970. “ 
 
(grifos nossos) 

 
 
Considerando as informações prestadas pela JUCEB/BA, bem como as pesquisas preliminares 
realizadas, encaminhou-se o procedimento à Assessoria Técnico-Jurídica da Superintendência de 

Gestão Administrativa para análise e manifestação, haja vista se tratar de questão 

predominantemente jurídica. 

 

A Assessoria Técnico-Jurídica, através do Parecer nº 260/2019, apresentou opinativo no sentido de 
não lhe afigurar razoável “a exigência de apresentação de Livro Diário e Balanço Patrimonial, 
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registrados em Junta Comercial, das MEs e EPPs, inclusive do MEI, considerando a dispensabilidade 
de tais documentos para o exercício de suas atividades comerciais”. Entretanto, destacou não haver 

impedimento à Administração no sentido de que, entendendo a real necessidade de aferição das 

condições econômico-financeiras de quaisquer licitantes (inclusive MEs, EPPs e MEI) para o 

escorreito cumprimento de uma pretensa contratação, exija a apresentação dos aludidos 

documentos, mesmo sem a chancela do registro comercial, em sede de habilitação. 
 
Compulsando-se os autos, em especial o termo de referência elaborado pela área técnica 

solicitante/gestora, não há indicativo expresso acerca da necessidade de apresentação de balanço 

patrimonial como condição específica de aferição das condições econômico-financeiras dos licitantes. 

 
Desta forma, diante da impossibilidade de registro do balanço por parte do Microempreendedor 

Individual (MEI), no tocante à Junta Comercial do Estado da Bahia, Estado no qual se encontra 
sediada a empresa Impugnante, e do tratamento diferenciado concedido aos Microempreendedores 

individuais por lei, tem-se que as exigências de qualificação econômico-financeira previstas em Edital, 

em especial a necessidade de registro em junta Comercial constante no subitem 21.4.1.1, podem 
implicar em cerceamento ao direito de participação do Microempreendedor Individual. 

 

6. CONCLUSÃO  
 

Diante do exposto, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, recebo a 
impugnação interposta tempestivamente em 21/03/2019 pela empresa GILBERTO VITORIA DE 
ALMEIDA, inscrito no CNPJ Nº 14.824127/0001-30, para, no mérito, considerá-la PROCEDENTE. 
 
Por conseguinte, propõe-se alterar o instrumento convocatório no tocante às exigências relativas à 

qualificação econômico-financeira dos licitantes, mantendo os demais termos e condições na forma 

original do edital divulgado, com consequente republicação e devolução do prazo, conforme 
determina o § 4º do art. 201 da Lei Estadual 9.433/2005. 

 

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no endereço eletrônico 
http://www.mpba.mp.br/ e o resumo no http://www5.tjba.jus.br/, para conhecimento dos interessados. 

 
Salvador, 22 de março de 2019. 

 
Monica Sobrinho. 

Pregoeira 
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ANEXO 
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