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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2022  

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 262/2022 

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA ZR LOCAÇÕES, SER VIÇOS E 

EVENTOS LTDA  

 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima designado pela Portaria nº 1740, de 25 de 

outubro de 2021, no exercício de sua competência, tempestivamente julga e responde a 

impugnação interposta pela licitante ZR LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, 

com as seguintes razões de fato e de direito: 

Requer a impugnante: 

 

 

 

[...] 
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Face aos argumentos apresentados pela impugnante, faz-se as seguintes 

considerações: 

 

A Lei 10.520/02, que regulamenta a modalidade do Pregão, estabelece: 

 

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
[...] 
 
XIII – a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em 
situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas 
Estaduais e Municipais, QUANDO FOR O CASO, com a comprovação 
de que atende às exigências do edital quanto à  habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira;”  (gn) 

 

Conforme se extrai do dispositivo legal citado, para realização de licitação na 

modalidade Pregão é necessário apenas  a comprovação da habilitação fiscal, sendo 

FACULTATIVA a exigência de comprovação de qualifica ção econômico-

financeira. Portanto, não há irregularidade no edital, haja vista o poder discricionário da 

Administração. 

 

Ademais, o fato da empresa ser  ME, MEI ou EPP não dispensa a apresentação do 

balanço patrimonial nos moldes exigidos.  Nesse sentido o Tribunal de Contas de Minas 

Gerais assim se manifestou: 
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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 apresenta ção 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. [CONSULTA n. 1007443. Rel. CONS. DURVAL 

ANGELO. Sessão do dia 14/08/2019. Disponibilizada no DOC do dia 

30/08/2019.]  

Por outro lado, como bem salientou o Secretário Municipal de Educação Pedro 

Henrique Dornas de Assunção Ribeiro, a aplicação do Decreto nº 8.538/15 é aplicado 

para o fornecimento de bens para pronta entrega o que não é o caso da presente 

licitação: 

 

Portanto, resta cristalino que razão não assiste à impugnante. 

Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para, no mérito, negar-lhe 

provimento. 

 

NOVA LIMA, 16 de agosto de 2022. 

 

  Pregoeira 
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NOVA LIMA, 16 de agosto de 2022. 

 

A 

 

ZR LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA  

 

 

 Prezado Senhor, 

 

 

 

 Comunicamos a V. Sª. que a Impugnação interposta pela licitante ZR 

LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA  foi julgada improcedente, conforme cópia 

da decisão em anexo.  

 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Pregoeira 

 

  

 

 

 

 


