
ATA DE APRECIAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO AO PROCESSO Nº. 
092.01.04.05/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2017 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E MÃO DE OBRA PARA A MODERNIZAÇÃO. REFORMA DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

TRATA-SE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PELAS EMPRESAS 
VANDERLEI GEREVINI DE LIMA 97065722015 E ANDRÉ EDUARDO 

HAUBERT 89467140004 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para análise e julgamento das 
impugnações interpostas ao edital de Tomada de Preços nº. 04/2017. Registra-se 
a apresentação das Impugnações protocoladas sob nºs. 211 e 210 
respectivamente, portanto admissíveis e tempestivas. Ambas as empresas 
alegam em síntese não ser viável a apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis exigidos no item 3.1.4 “a” do edital, em virtude da 
condição de Microempreendedor Individual nos termos da Lei Complementar 
123/06. No ponto citado, razão assiste as impugnantes, eis que, o edital de 
licitação prevê a participação exclusiva das empresas beneficiárias da LC 123/06, 
sendo que os empresários individuais (MEI), conforme disciplina o Código Civil 
em seu artigo 1179 § 2º, estão dispensados da obrigação de 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, sendo aplicável 
tal regramento a ambas as impugnantes.  

Diante do exposto, recebemos as impugnações porquanto tempestivas, 
para no mérito, dar-lhe PROVIMENTO, pelas razões supra, retificando o edital 
de licitação no item 3.1.4 “a” Qualificação Econômico-Financeira, o qual deverá 
condicionar a dispensa da apresentação do balanço patrimonial, em se tratando 
de microempreendedor individual (MEI).   

 



Cientifiquem-se as impugnantes da presente decisão, pessoalmente. Sem 
mais a constar na presente ata, vai esta encerrada, assinada pela Comissão de 
Licitações.  

 

    

Fabiane Raquel Mattje 
Presidente 

 
 
 

Eliane Andréia Krümmel 
Membro Titular 

 
 
 

Eduardo da Silva Ely 
Membro Titular 

 


