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PARECER 

 

 Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade 

Tomada de Preços que tomou o nº 001/2019/SEMOUT/PMC que tem por 

objeto contratação de empresa especializada para a execução de 

obras de conservação, restauração, reforma e adaptação do Palacete 

Barbosa Lima no município de Curuçá.  

 O processo se originou a partir de Oficio do Secretario de 

Obras, feito orçamento pela Secretaria, certificada dotação 

orçamentária pelo Secretário Municipal de Finanças, redigido a 

minuta do edital, apreciado por esta Assessoria, aberto a sessão 

para credenciamento. 

 Alterado o local da abertura dos envelopes e constado em 

ata, saindo do auditório para o gabinete do Prefeito, tendo 

avisado com 10 minutos de antecedência na recepção da Prefeitura. 

 Compareceram as empresas FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, TERRAMAZON CONSTRUTORA EIRELI – ME, 

MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME e C.S. LIMA COM. E 

SERVIÇOS LTDA, ocorre que a empresa C.S. LIMA COM. E SERVIÇOS LTDA 

não estava presente quando da abertura dos envelopes de 

credenciamento, devido a alteração de local, foram até a recepção 

onde se contatou que a mesma adentrou ao prédio da prefeitura às 

9:00h. 

 Passado ao credenciamento, seguiram credenciadas as empresas 

FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, TERRAMAZON 

CONSTRUTORA EIRELI – ME e MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

– ME, passado então à abertura do envelope 1, durante a impugnação 

feita por esta empresas em relação àquelas, no que diz respeito 

às notas explicativas dos balanços, suspendeu-se a sessão. 

 A comissão de licitação resolveu por habilitar as três 

empresas, irresignada e empresa MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – ME apresentou em 13.03.2020 Recurso Administrativo. 

 É a sinopse factual, passemos à análise. 

1 – DO DIREITO 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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Embora a grande maioria dos Editais e em específico este que 

está sob andamento não especifique a exigência de “Notas 

Explicativas“, não significa que não seja necessário.  

 

Sabemos que o Balanço Patrimonial autêntico e apresentado na 

forma da lei civil é o que consta no Livro Diário e, portanto, só 

existirá por meio de cópia autenticada. Mas… O que deve constar 

no Balanço Patrimonial? 

Inicialmente vamos fazer um panorama específico sobre licitações 

e as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME/EPP’s. 

Vejamos o que dizem alguns autores sobre esse assunto: 

O Autor da obra “Licitações e o Novo Estatuto da Pequena e 

Microempresa” JAIR EDUARDO SANTANA, desbanca as alegações de 

empresas recorrentes quanto aos privilégios concedidos pela Lei 

Complementar n.º 123/2006: 

“[…] Não sejamos enganados ou levados a 

pensar que o especial tratamento dado às 

ME/EPPs no tocante à habilitação, 

diferenciando-as das demais empresas, seja 

de cunho integral. Não é isso, em absoluto. 

A prerrogativa conferida às MEs/EPPs diz 

respeito tão-somente à parcela da 

habilitação, a chamada regularidade 

fiscal”. 

 

Nessa mesma linha, o autor JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR nos ensina: 

“A Lei Complementar n.º 123/2006 não 

dispensou as microempresas e empresas de 

pequeno porte da apresentação de qualquer 

documentação de habilitação prevista na Lei 

Geral de Licitações ou nos diplomas que 

tratam do pregão (Lei n.º 10.520/02 e 

Decreto n.º 5.540/05). Apenas concedeu-lhes 

o direito de regularizar a situação fiscal 
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acaso sujeita a restrição por ocasião da 

conferência dos documentos exigidos no 

instrumento convocatório. Por esta razão, 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 no art. 31, I, da Lei n.º 

8.666/93, deverão elaborá-lo e apresentá-

lo, ainda que somente para atender essa 

finalidade específica, sob pena de 

inabilitação. […] Segue-se que a empresa de 

pequeno porte ou microempresa que deixar de 

apresentar o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis, exigidos no ato 

convocatório nos termos do art. 31, I, da 

Lei n.º 8.666/93, deverá ser inabilitada, 

com fulcro no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, inserto no art. 

3º, caput, combinado com o art. 41, caput, 

da mesma lei”. 

 

Portanto fica claro que os benefícios concedidos pela LC 

123/06 restringem-se apenas à Regularidade Fiscal, ficando as 

demais exigências (Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, 

Qualificação Econômico-Financeira) idênticas para todas as 

empresas. 

É preciso também esclarecer que a maioria dos Acórdãos que 

existem (Ou Existiam?) favoráveis a não obrigatoriedade de 

Apresentar Balanço Patrimonial nas Licitações Para Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, baseavam-se na antiga Lei 9.317/96, 

porém esta Lei foi revogada pela Lei Complementar Nº 123/2006 que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9317impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
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é o atual Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte. 

 

Mas vamos ao que interessa a Obrigatoriedade ou não de 

Apresentar as Notas Explicativas no Balanço Patrimonial para as 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, nas Licitações Públicas.

  

Vamos ver inicialmente o que diz A lei Complementar 123/06, 

em seu Artigo 27: 

Art. 27.  As microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

poderão, opcionalmente, adotar 

contabilidade simplificada (grifo nosso) 

para os registros e controles das operações 

realizadas, conforme regulamentação do 

Comitê Gestor. 

 

Ficou uma dúvida, “Contabilidade Simplificada” seria a 

dispensa da escrituração contábil? Para Resolver esse Impasse o 

Comitê Gestor do Simples Nacional publicou a Resolução 28/08 

que concedeu poderes ao Conselho Federal de Contabilidade e o 

mesmo editou a Resolução CFC nº 1.115/07, na qual obriga a 

elaboração do Balanço Patrimonial no final de cada exercício. 

Porém este resolução foi revogada pela Resolução CFC Nº 1.330/11 

que não faz nenhuma menção sobre a obrigatoriedade do Balanço 

Patrimonial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

Esse novo Impasse foi solucionado com a edição da Resolução 

1.255/2009 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que Aprovou 

a NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas“. 

Nota-se aqui que as PME’s aqui mencionadas são bem mais 

abrangentes dos que as ME/EPP’s mencionadas na LC 123/06. 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=32270
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1115.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1330.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1255.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1255.doc
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O Item 2.2 da Seção 2 “Conceitos e Princípios Gerais” dessa 

resolução definem bem os Objetivos da Demonstração Contábeis, 

vejamos: 

Objetivo das demonstrações contábeis de 

pequenas e médias empresas 

 

2.2     O objetivo das demonstrações 

contábeis de pequenas e médias empresas é 

oferecer informação sobre a posição 

financeira (balanço patrimonial), o 

desempenho (resultado e resultado 

abrangente) e fluxos de caixa da entidade, 

que é útil para a tomada de decisão por vasta 

gama de usuários que não está em posição de 

exigir relatórios feitos sob medida para 

atender suas necessidades particulares de 

informação. 

 

Ainda sobre essa resolução vejamos o que define o Conjunto 

completo de demonstrações contábeis: 

3.17     O conjunto completo de 

demonstrações contábeis da entidade deve 

incluir todas as seguintes demonstrações: 

 

(a)    balanço patrimonial ao final do 

período; 

 

(b)    demonstração do resultado do período 

de divulgação; 

 

(c)    demonstração do resultado abrangente 

do período de divulgação. A demonstração do 

resultado abrangente pode ser apresentada em 

quadro demonstrativo próprio ou dentro das 
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mutações do patrimônio líquido. A 

demonstração do resultado abrangente, 

quando apresentada separadamente, começa 

com o resultado do período e se completa com 

os itens dos outros resultados abrangentes; 

 

(d)    demonstração das mutações do 

patrimônio líquido para o período de 

divulgação; 

 

(e)    demonstração dos fluxos de caixa para 

o período de divulgação; 

 

(f)    notas explicativas, compreendendo o 

resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações 

explanatórias. 

 

O Conselho Federal de Contabilidade publicou a Resolução CFC 

N.º 1.418/2012 que aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 

estabeleceu que: 

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. 

 

O Doutrinador ANTONINHO MARMO TREVISAN em sua obra “Como 

Entender Balanço” nos ensina que: 

O Balanço Patrimonial é apenas uma das 

demonstrações financeiras preparadas pelas 

empresas e demais organizações. Mostra a 

http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1418.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1418.doc
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posição financeira e patrimonial dessa 

empresa numa determinada data – normalmente 

em 31 de dezembro – como se fosse uma 

fotografia. […] Quais são as demais 

Demonstrações Financeiras de uma empresa? 

São elas: 

 

– Demonstrações do Resultado do Exercício; 

 

– Demonstrações de Lucros e Prejuízos 

Acumulados, que pode ser substituída nas 

empresas de capital aberto pela Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 

– Demonstrações dos Fluxos de Caixa; 

 

– Demonstrações de Valor Adicionado, 

obrigatória apenas para as companhias 

abertas, e; 

 

– Notas Explicativas 

 

As Notas Explicativas são parte das demonstrações contábeis, 

sendo que as informações contidas nas Notas Explicativas devem 

ser relevantes, complementares e/ou suplementares àquelas não 

suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações 

contábeis propriamente ditas. 

No mesmo sentido, importa destacar o disposto no artigo 176, 

§4º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6404/76), ao 

estabelecer que: 

“As demonstrações serão complementadas por 

notas explicativas (grifo nosso) e outros 

quadros analíticos ou demonstrações 

contábeis necessários para esclarecimento 
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da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício” 

 

Como podemos ver, todas as empresas, sejam elas “ME/EPP’s, 

MPE’s, ou S/A“, “Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional“, 

todas elas tem que apresentar o Balanço Patrimonial nas licitações 

Públicas (Exceto Convite e Bens para pronta entrega) e 

Consequentemente o Balanço Patrimonial deve conter as “Notas 

Explicativas” 

 

Finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil 

na qual as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) 

inclui especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua 

apresentação é obrigatória no Processo Licitatório. Portanto 

qualquer omissão aos Subitens do item 3.17 da Resolução 

1.255/2009, é passível de Inabilitação no certame licitatório. 

 

 

3 - CONCLUSÃO 

Ressaltando o caráter meramente opinativo do presente 

parecer, concluímos pelo conhecimento do presente recurso, por 

estarem presentes os pressupostos processuais para dar-lhe 

provimento para inabilitar as empresas FERREIRA & PANTOJA 

CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e TERRAMAZON CONSTRUTORA 

EIRELI – ME devido ao não preenchimento das exigências insculpidas 

no 9.6.3 do Edital. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

   

Curuçá-PA, 18 de março de 2020. 

 

LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH 

Assessor Jurídico 

http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1255.doc
http://www.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1255.doc
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