
 

__________________________________ 

BM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                                             

CNPJ:22.928.165/0001-60                                                                                                  

BRUNO DOS SANTOS MARTINS                                                                       

CPF:019.984.325-21 / RG: 1119964652 

 

TRAVESSA AUGUSTO VIEIRA, 10, CENTRO – SÃO MIGUEL DAS MATAS – BA                   

CEP:44580-000 E-MAIL: BRUNODOCLICITA@HOTMAIL.COM                                          
 

 

À comissão de licitação do Município de Nazaré-Ba 
 
Ref. Ao Pregão Eletrônico nº 002/2023 
 
Empresa: BM COMERCIO E SERVIÇOS 
CNPJ nº: 22.928.165/0001-60 
 

Impugnar 
 
I-DOS FATOS SUBJACENTES 
 
A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o 
respectivo Edital, junto ao site do município de Nazaré-BA. 
 
Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com 
a exigência formulada no item 5.3.2 que vem assim relacionado: 
 
5.3.2. 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, 
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, 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. Obs. Serão 
considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados:  
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 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.  
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente, ou  
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  
3 - Sociedade criada no exercício em curso:  
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- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante.  
4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
 
Sucede que, tal exigência restringe a participação de empresas que não possuem o 
documento exigido, e fere o princípio da competitividade, além de descumprir o art. 
31 da Lei Federal nº 8.666/93 que diz:  
 
Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou 
para a locação de materiais, não será exigido do MEI, ME ou EPP a apresentação de 
documentação relativa à qualificação econômico-financeira, de que trata o art. 31 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Sendo que constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas destinadas 
aquisição parcelada, futura e eventual de aquisição de metalon para confecção de 
guarda-corpo da balastrada da orla do Rio Jaguaripe, no centro da cidade do Município 
de Nazaré, portanto considerado fornecimento de bens. 
 
Com isso pedimos a retirada dessa exigência do edital. 
 
 
 
 

São Miguel das Matas, 25 de janeiro de 2023 
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