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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo nº 2335/2021
Ref.: Presencial nº 144/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA
ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA GPON - FTTX, 24
HORAS E A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PARTICULAR VIRTUAL
(VIRTUAL PRIVATE NETWORK – VPN) COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO SENDO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

1. BREVE RELATÓRIO

Trata-se de pedido de esclarecimento/impugnação ao edital do pregão
em epígrafe, formulado pela empresa MASTER TECNOLOGIA LTDA. – ME. Inscrita
no CNPJ sob o número 06.022.308/0001-14, com sede à Avenida Argentina, n.º
665-B, Bairro Centro, na cidade de São José do Rio Claro/MT, CEP: 78.435-
000,coma seguinte alegação abaixo:

“Da análise do edital verificam-se diversas exigências a serem cumpridas pelos
licitantes e enorme discrepância presente no texto da norma editalícia.

Nesta senda, vejamos a seguir o item que necessita ser extirpado do edital, no
tocante às microempresas e empresas de pequeno porte, ou, na pior das hipóteses,
ser objeto de reforma pela Ilustre Comissão de Licitação:

11.10. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:

a) 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, tomando como base a variação, ocorrida no
período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, registrado na Junta
Comercial;

3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 – Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):
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- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou;

- declaração simplificada do último imposto de renda ou se cadastradas e optantes pelo “SIMPLES
NACIONAL”, deverão apresentar Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais –
DEFIS/PGDAS-D.”

Isso porque, Ilustre Julgador, o supracitado item 11.10.a) do edital, exige a toda e
qualquer licitante a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, sem ao menos se atentar que as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, por força da Lei Complementar
nº. 123/2006, podem manter contabilidade simplificada.

Dos dispositivos legais supra se infere que as microempresas e empresas de
pequeno porte, como a Impugnante, estão autorizadas a apresentar escrituração por
meio de processo simplificado, estando,
notoriamente, desobrigadas de elaborar balanço patrimonial e/ou
demonstrativos contábeis.

Ora, não estando as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo
Simples Nacional, obrigadas por lei a elaborar balanço patrimonial, mostra-se notório
que a previsão contida no edital, ao ser exigida a todos os licitantes, obviamente,
dificulta e/ou praticamente veda a participação daquelas empresas neste
certame.

Logo, inequívoca a possibilidade de se excetuar tal obrigação, no tocante às
microempresas e às empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.

Diante do exposto, tendo como bom, indisponível e precioso o seu direito, certa que
cumprirá todos os requisitos necessários para participação no certame promovido
pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, a Impugnante requer que o
Ente Licitante se digne a alterar o edital, nos moldes da fundamentação já
exposta, especialmente no tocante à exigência de apresentação de balanço
patrimonial pelas microempresas e empresas de pequeno porte (item 11.10.a).

2. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

O pedido de esclarecimento/impugnação foi protocolado via correio
eletrônico através do e-mail licita3@pva.mt.gov.br, terça-feira; 07/12/2021, às
15h27m00s, razão pela qual o mesmo é tempestivo, em observância ao que dispõe
expressamente o edital correspondente e as normas de regência vigentes.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o
fizer em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a sessão do
Pregão, ou seja, até o dia 13 de dezembro de 2021 às 13h nas formas
supracitadas, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx?grp=5
mailto:licita3@pva.mt.gov.be
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irregularidades que entende viciarem o mesmo;

5.3. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo setor responsável pela
elaboração do Termo de Referência, decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sobre a impugnação interposta, bem como prestar os esclarecimentos
na forma solicitada;

Portanto, recebo o pedido de esclarecimento/impugnação, por estar
preenchido os requisitos legais e protocolado tempestivamente.

3. DO MÉRITO

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, destaco algumas
informações iniciais, de modo a esclarecer para a empresa Impugnante e todos os
demais licitantes sobre os questionamentos suscitados.

Vejamos:
11.10. A documentação relativa à Qualificação Econômico-

Financeira consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
a) 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,
tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE
PREÇOS -DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, registrado na Junta
Comercial;
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
1º) Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial ou;
- publicados em jornal de grande circulação ou;
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante;
2º) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente ou;
- Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
3º) Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 –
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP):
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- Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro
Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente; ou;
- declaração simplificada do último imposto de renda ou se cadastradas e optantes
pelo “SIMPLES NACIONAL”, deverão apresentar Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS/PGDAS-D.
4º) Sociedade criada no exercício em curso ou inativa no exercício anterior:
- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio das licitantes nos casos de sociedades anônimas;
5°) O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitação econômico-
financeira deverá apresentar a Declaração Anual Simplificada para o
Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaração Única
do MEI (DUMEI).
I. Caso o MEI tenha sido constituído no mesmo exercício do lançamento da licitação,
deverá apresentar os relatórios mensais de receita bruta, assinados pelo próprio
Micro Empreendedor.
6º) o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura
deverão estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado;
b) Todas as licitantes deverão apresentar Certidão de Falência, Concordata e
Recuperação Judicial;

b.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
b.2) Para a licitante que apresentar certidão que não contenha data de
validade em seu corpo deverá ser observado o disposto no item 11.3. deste
edital.

c) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital –
ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado
através da IN nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC,
apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital –
Sped ou através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na
seguinte forma:
I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema
Público de Escrituração Digital – Sped;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público
de Escrituração Digital – Sped;

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx?grp=5
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Nota-se que o edital deixa explícito que as empresas ME ou EPP
optantes pelo “SIMPLES NACIONAL” tem a opção de apresentar o Balanço
Patrimonial OU a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais –
DEFIS/PGDAS-D, e ainda, as empresas optantes pela Escrituração Contábil
Digital, apresentar documentos extraído do Sistema Público de Escrituração
Digital – Sped.

Portanto, recebo a presente impugnação e indefiro-as integralmente
e mantenho o edital da sessão pública agendada para que seja realizada a
abertura e análise das propostas, de forma a não prejudicar o regular andamento do
certame, pelas razões acima expostas.

Informo aos demais licitantes que todos os documentos referente a
presente Impugnação encontram-se devidamente arquivados na forma física e digital,
podendo ser acessado na íntegra por qualquer interessado, através da plataforma
de licitações LICITANET (https://www.licitanet.com.br/index.html) ou realizando
formalização de pedido encaminhado ao e-mail: licita3@pva.mt.gov.br.

Posto isso, dê-se ciência ao Impugnante e todos os demais licitantes, uma
vez que, entendo estarem devidamente esclarecidas as questões suscitadas e
igualmente resolvida as questões referentes a impugnação dos itens.

Primavera do Leste (MT), terça-feira, 08 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Regiane Cristina da Silva do Carmo
Pregoeira

*original assinado nos autos do processo físico

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx?grp=5

