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INOMATA & CIA LTDA - EPP, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o n9 
19.216.608/0001-86, com sede na Rua Presidente Vargas, ns 248, Sala A, Santa Terezinha, na 
cidade de Óbidos, estado do Pará, neste ato representado por sua sócia administradora, a Sra. 
Jane Vanessa Santos Inomata, portadora do CPF ne 035.831.402-06, RG ne 7638227-PC/PA, 
residente e domiciliada na cidade de Óbidos, Estado do Pará, peio presente vem, 
respeitosamente, apresentar RECURSO contra a decisão que a habilitou a empresa RCjBSON 
LUIZ FAGUNDES para contratação com o Poder Público Municipal no curso da Tomada de 
Preços ne 002/2017/PMO/SEMED/SEMAD/SEMDES, e o faz sob os seguintes fundamentos: 

A empresa RQBSON LUIZ FAGUNDES, não apresentou balanço patrimonial, conforme edital em 
seu item 7,1.4.1. onde claramente dispõe que é VEDADA a substituição por baiancetjes ou 
balanços provisórios. 

O edital da TOMADA DE PREÇOS 002/2017/PMO/SEMED/SEMAD/SEMDES está regido pila Lei 
8.666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006, citada no item 1.1 do 
referido edital, portanto, o certame não pode esquivar-se do que nele está previsto. 

Além disso, ressalta-se que o edital não prevê nenhuma isenção de documento ao 
microempreendedor individual-MEI, tão quanto, qualquer amparo legal. 

A presidente da Comissão Permanente de Licitação justificou, conforme relatado em ata, que o 
MEI é dispensado de fazer balanço patrimonial conforme previsto na Lei Federal 10.4(|6,/02, 
Art. 1.176, § 2e. 

Diante do mencionando, a presidente da CPL está equivocada, uma vez que o Art. 1.176 Ida Lei 
10.406/02, dispõe o seguinte: 

"Art. 1 íZe. O gerente pode estar em juízo em nome do proponente, pe/f s 
obrigações resultantes do exercício da sua função." 

Ainda nesse contexto, a empresa ROBSON LUIZ FAGUNDES apresentou balancete e cópia do 
livro diário, porém o livro diário, que dá legitimidade ao balancete, não contém assinatura da 
contadora no TERMO DE ABERTURA e nem assinatura do responsável da empresa em seu 
TERMO DE ENCERRAMENTO, desconsiderado pela presidente CPL, como consta em ata. 
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Em pesquisa no site JUSBRASIL, sítio eietrônico que organizando toda a informação 
jurídica brasileira, com bilhões de documentos, que vão desde decisões dos tribunais, 
passando por atos normativos, até artigos informativos e doutrinários. O Jusbrasil 
auxilia no cumprimento da determinação constitucional de publicidade dos atos 
oficiais e jurídicos a partir do momento em que permite, com uma simples busca, que 
qualquer página de sua base de mais de 50 milhões de documentos seja facilmente 
encontrada, por qualquer cidadão brasileiro. Importante anotar que o Jusbrasil cumpre 
uma determinação da Constituição Federal, e está em perfeita consonância e 
obediência aos atos normativos que instituem o princípio de Publicidade dos Processos 
e Atos Públicos. Diante disso, destacamos os trechos a seguir: 

"Obrigatoriedade de apresentação do Balanço Patrimonial em 
Licitações por ME, EPP e MEI, inclusive nas contratações peli t 
Sistema de Registro de Preços." 

"Impulsionadas pelos incentivos fiscais e de acesso aos mercados das aquisições públicas 

concedidos pela Lei Complementar 123/06, vem crescendo a cada dia a participação das 

Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedares Individuais -

MEI nas contratações públicas. 

Além da possibilidade de optar pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Trib\jtos e 

Contribuições, denominado Simples Nacional, que implica o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, de diversos impostos e contribuições e dispenka do 

pagamento de algumas contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 

demais entidades de serviço social autónomo (como SESC, SESI, SENAI, SENAC e SEBRAf, por 

exemplo), as ME, EPP e MEI ainda contam com outros tratamentos diferenciados, que facilitam 

seu acesso às contratações públicas. 

Dentre os principais benefícios trazidos pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, destaca-se a preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, que é assegurada pelo critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei 
Complementar 123/06. 

Nas licitações da modalidade pregão (inclusive na forma eletrónica), entende-se por ek\pate 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, sendo que nas demais modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93 (Convite, 

Tomada de Preços e Concorrência), o intervalo percentual considerado para a situaçpo de 

empate é de 10% (dez por cento). 

O Estatuto das Micro e Pequena Empresas ainda traz outras vantagens para as empresas 

beneficiadas, como processos licitatórios exclusivos para contratações de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) e cata reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) em certames pare 
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aquisição de bens de natureza divisível e prazo de 5(cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, para regularização da documentação relativa a regularidade fiscal. 

Além disso, o art. 3^ do Decreto 6.204/2007, que regulamentou o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal, 

ainda dispensou dessas a apresentação de balanço patrimonial do último exercício sociãj para 

habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação 

de materiais. 

Ocorre que, vislumbrando a oportunidade de se valer dos benefícios, muitas empregas se 

aventuraram no universo das licitações e acabam sendo inabilitadas por não cumprir os 

requisitos de habilitação previstos nos editais de licitação, especialmente em relação à 

qualificação econômico-financeira. 

Muitas vezes, as inabilitações ocorrem por falta de conhecimento das regras de licitação e por 
confusão relacionada a benefícios fiscais e tributários dispensados às microempresas e 
empresas de pequeno porte, especialmente em relação ao mito de que essas empresas 
estariam desobrigadas de apresentar balanço patrimonial para fins de habilitação em 
licitações. 

Tal mito criou-se da redação dada pelo § is do art. 7S da Lei 9.317/96, que dispunha sobre o 

regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e as dispensqva de 

efetuar escrituração comercial. 

Assim, a fim de regulamentar os critérios de "contabilidade simplificada" introduzidos 

pela Lei Complementar 123/06, o Conselho Federal de Contabilidade, por intermédio da 

Resolução CFC n^ 1.115/07, aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 19.13 -

Escrituração Contóbil Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

O item 7 da referida Resolução, que foi revogada pela Resolução CFC n^ 1.330/11, 

determinava que a microempresa e a empresa de pequeno porte deveria elaborar, ao 

final de cada exercício social, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, 

em conformidade com o estabelecido na NBCT3.1, NBC T3.2 e NBCT3.3. 

Nesse sentido, por intermédio da Resolução CFC n^ 1.418/2012, foi aprovada a 

Instrução Técnico Gerai ITG 1000 - Modelo contábil poro Microempresas e Empreso de 

Pequeno Porte, o qual dispõe em seu item 26 que o entidade deve elaborar o Balanço 

Patrimonial, o Demonstração do Resultado e os Notas Explicativos ao final de coda 

exercício social e, quando houver necessidade, o entidade deve elaborá-los em períodos 

intermediários. 
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Além disso, o item 5 do ITG 1000, oprovodo pelo Resolução 1.418/2012, do Conselho 
Federal de Contabilidade prevê ainda que a microempresa e a empresa de pequena 
parte que optar pela adação da da modela contábil prevista na Resolução em teia 
deverá avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe sejam aplicáveis. 

Portanto, a empresa que tiver interesse em participar de procedimentos licitatórios 
deverá observar o inciso I do art. 31 da Lei ns 8.666/93, que prevê, para fins de 
qualificação econômico-financeira, a exigência de 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 ç sua 
substituição por balancetes ou balanços provisários. 

Cabe ainda fazer uma abordagem quanto a figura do pequeno empresário (art. Da 
Lei Complementar 123/06), também considerado como Microempreendedor 
individuai - MEI, ou empresário individuai, nos termos do § 1^ do art. 18^ da Lei 
Complementar 123/06, Já que o parágrafo 2S do art. 1.179 do Código Civil Lei nS 
10.406/02, previu que o pequeno empresário estaria dispensado da exigência de 
seguir um sistema de contabiildade e levantar anualmente o balanço patrimonial e o 
de resultado económico. 

Entretanto, apesar da dispensa expressa no parágrafo 2s do art. 1.179 do Código 
Civil, peio princípio da especificidade, para fins de habilitação em licitação, apiicam-
se as disposições constantes da Lei 8.666/93, que não dispensa a apresentação do 
balanço patrimonial. 

Pelos mesmos motivos, também não há de se justificar a falta de apresentação do 
balanço patrimonial com base na dispensa de escrituração comercial tratada no 
parágrafo único do art. 190 do Decreto 3.000/99, uma vez que o referido Decreto 
regulamenta apenas aspectos relacionados a tributação, fiscalização, arrecadarão e 
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 

Desse modo, verificamos que, embora as microempresas e empresas de pequeno porte 

possam adotar modelo de contabilidade simplificada, os dispositivos legais citados não 

dispensam a apresentação do balanço patrimonial para fins de habilitação em 

licitações. 
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A única exceção se dá para os casos de habilitação em licitações para o fornecimento 
de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, conforme prevê o art. 3^ 
do Decreto 8.538/2015, que reproduziu a mesma redação constante do Decreto 
6.204/2007, que foi por ele revogado: 

"Art. 3° Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta 
entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou 
da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício social." 

Podemos verificar ainda que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa à 
apresentação do balanço patrimonial pelas micro empresas ou empresas de pequeno 
porte, sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei 
seria considerado como favorecimento ilícito. 

Nesse sentido, nem mesmo a Lei Complementar 123/06, que estabeleceu, na Seç ío / do 
Capitulo V, regras especificas para o acesso aos mercados das aquisições publicas, 
facultou a dispensa da comprovação dos requisitos de qualificação económico 
financeira para efeito de habilitação das Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte. 

Portanto, podemos concluir que, com exceção da disposição prevista no art. 3^ do 
Decreto 8.538/2015, ressalvada ainda a possibilidade de comprovar exigêricia de 
capital social mínimo através do Contrato Social, a licitante deve demonstrar o 
cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira definidas no edital 
através da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei." 

Disponível em: http://srvalter.lusbrasii.com.br/3rtigQs/267666589/Qbha3toned3de-de-apresent3cao-do-balanco-patrimo lial-

emlicitacoes- por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de-precos 

O edital da Tomada de Preços 002/2017/PMO/SEMED/SEMAD/SEMDES, item 7.1.4 3. reza 
que as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço ou balancete referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura do 
Certame, devidamente autenticado peia Junta Comercial, fato que não ocorreu, e este 
ignorado pela presidente da CPL. 

Outra situação em questão é que a empresa ROBSON LUIZ FAGUNDES, não apresentou 
CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A PROCESSOS EM pjASE DE 
EXECUÇÃO, conforme edita! em seu item 7.1.4.6. 
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Atualmente a Justiça do Trabalho fornece dois tipos de certidões. O primeiro deles é a 
certidão de execução trabalhista, que possui a finalidade de verificar se a pessoa ou 
empresa pesquisada possui ou não ações trabalhistas em andamento. Tal documento 
apenas aponta a quantidade de ações e o número do processo, sem considerar a fase 
atual da ação localizada em nome do pesquisado. 

Para solicitar a certidão de ação trabalhista, é necessário informar nome, CPF ou CNPJ 
do pesquisado e comprovar o pagamento das respectivas custas por meio de guia 
GRU, código 18770-4, no valor de R$ 5,53 por folha emitida. Procedimento que 
fizemos, conforme cópia de requerimento em anexo. 

A execução trabalhista é a fase do processo em que se impõe o cumprimento do que 
foi determinado pela Justiça, o que inclui a cobrança forçada feita a devedores para 
garantir o pagamento de direitos. A fase de execução só começa se houver 
condenação ou acordo não cumprido na fase de conhecimento, em que se discutiu ou 
não a existência de direitos. 

O segundo tipo de certidão é a recente Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, um documento emitido através da consulta no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas perante o Tribunal Superior do Trabalho. Trata-se de um registro inédito 
das empresas que se encontram inadimplentes em ações da Justiça do trabalhp de 
todo o país. 

Ao contrário da primeira, a certidão negativa é a prova de regularidade trabalhista que 
aponta a inexistência de débitos em nome do pesquisado e não a quantidade de ações 
distribuídas em seu nome. Assim, a motivação da consulta é outra: a posjsível 
inadimplência do pesquisado. 

A presidente da CPL, como consta em ata, apenas mostrou que a empresa ROBSON 
LUIZ FAGUNDES apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, deduzindo 
através de sua decisão que ambas são as mesmas coisas, contradizendo que relatamos 
acima. 
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Tratando-se da questão de procedimentos licitatórios para contratação com a 
administração pública, entendemos que o edital é quem norteia todos os 
procedimentos, fase e decisões, e que este é elaborado conforme a LEI, principalmente 
obedecendo o PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

"PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1 - O princípio da legalidade, previsto no art. . U da 

CF/88, "impõe ao administrador público uma atuação funcional condicionada aos 

ditames da lei, dela não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido. Enquanto na atividade particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, 

na Administração Pública só é lícito fazer aquilo que a lei determinar" 

(Procuradora-Regional da República Therezinha Lúcia Ferreira Cunha)" 

Peio exposto, REQUER seja anulada ato de habilitação da empresa ROBSON LUIZ FAGUNDES, 
uma vez que a proponente não preencheu todos os requisitos de habilitação constantes da Lei 
e do Edital, e seja declarada vencedora da proposta da Tomada de Preços nS 
002/2017/PMO/SEMED/SEMAD/SEMDES a empresa INOMATA & CIA LTDA-EPP, que 
apresentou proposta abaixo do valor estimado de R$ 361.407,47 (Trezentos e sessenta e 
um mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e sete centavos), com a consequente 
homologação e adjudicação do lote licitado. 

TERMOS EM QUE 
PEDE DEFERIMENTO. 

Óbidos(PA), 26 de junho de 2017. 

O JANE VANESSA SANTOS INOMATA 
Responsável Legal 

CPF ne 035.831.402-06 
RG: 7638227 PC/PA 
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MM. 108^ Vara do Trabalho de ÓBIDOS 

TRAV. BOM JESUS, 273, - CENTRO - OBIDOS/PA - 68250000 

CERTIDÃO NEGATIVA MFMB 

Somente processo em execução, inclusive os arq. provisoriamente 

Em cumprimento ao r. despacho exarado no requerimento de INOMATA & CIA 
LTDA - EPP estabelecido RUA PRESIDENTE VARGAS, 248, SALA, OBIDOS-PA, 
CNPJ: 19216608000186, eu MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretor(a) da 
Secretaria da VARA DO TRABALHO de ÓBIDOS, CERTIFICO que, a vista dos arquivos 
e fichários da Secretaria, não tramita nesta MM. Vara, RECLAMAÇÃO, contra o(a) 
requerente, INEXISTINDO DÉBITO DE NATUREZA TRABALHISTA. O referido é 
verdade e dou fé. 

O interessado recolheu a importância de R$ 5,53 a título de emolumentos. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os 
seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

OBIDOS-PA, 16 de junho de 2017 

^ 
MARGARETH CARVALHO DE OLIVEIRA 

Diretor(a) da Isecretaria 
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AO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8̂  REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE ÓBIDOS 
NESTA 

INOMATA 8i CIA. LTDA. - EPP, empresa estabelecida nesta cidade de Óbidos, 

Estado do Pará, na Rua Presidente Vargas, 248, Sala A, Santa Terezinha, Inscrita no CNPJ 

sob ne 19.216.608/0001-86, através de sua representante legal a Sra. JANE VANESSA 

SANTOS INOMATA, vem mui respeitosamente, solicitar deste Tribunal Reglonaj do 

Trabalho Certidão Negativa de Execução Trabaihista, para efeitos de participação em 

licitação pública. 
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N. Termos 

P. Deferimento, 

Óbidos, 16 de junho de 2017. 

\\yr\í yk^ycilC^ ^ í T f e x . i n P í / i ã t L 
Jane Vanessa Santos Inomata 

Sócla-Administradora 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOS E FINANÇAS. 

CNPJ 05.131.180/0001-64 - FONE: (93) 3547-3338 

Rua Dep. Raimundo Chaves, 338, Centro-CEP: 68.250-000 

RECEBIMENTO 

jnho d 
faço este termo. Eu 
Na data de 26 de Junho de 2017, reqéb ^estes autos no Setor de Protocole 

o escrevi. 

CERTIDÃO 

Certifico para os devidos fins, que o presente feito foi registrado no livro de 
próprio sob protocolo n° 352/2017 processo n° 244/2017. 

Óbidos (PA), 26_de Junho de 201"' 

CONCLUSÃ( 

Na data de ^LC de Junho de 2017, façcx^^èj^tes autos conclusos a 
Presidente da CPL, e faço este termo. Eu 
Presidente da Comissão Permanente de Li^itaçãp?p escrevi. 

Si^ 
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