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Resposta ao Pedido de Esclarecimento do PE n° 28/2021  

Serve o presente, para apresentar os esclarecimentos apontados pela empresa  
HIGH LEVEL  COMERCIAL, conforme consta de pedido anexado aos autos ás fls. 165 e um 
anexo juntado aos autos. 

A empresa requerente solicita esclarecimentos de alguns itens no edital, visando 
sua participação em mencionada licitação. 

Quanto ao questionamento constante do item 01, incumbe á Secretaria 
interessada manifestar-se, uma vez que trata-se de conteúdo não afeto à matéria jurídica, 
desta feita, esta Procuradoria irá limitar-se ao esclarecimento constante do item 02. 

Aduz a requerente tratar-se de empresa enquadrada como MEI, e, como tal, 
estaria dispensada de apresentar Balanço Patrimonial, exigências estas previstas no item 
8.2.5., alíneas II, Ill e IV. Da mesma forma, aduz a desnecessidade de apresentação de 
Alvará e Registro em junta Comercial. 

A Lei 8.666/93, especificamente em seu  art.  31, elenca o rol de documentação 
que poderá ser exigida pela Administração para a qualificação econômico-financeira das 
licitantes. 

0 citado artigo tem como objetivo permitir que a Administração possa avaliar a 
situação econômico-financeira do licitante e assegurar-se de que o futuro contratado tenha 
meios de cumprir com as obrigações pactuadas. 

Necessário, aqui fazer uma abordagem quanto a figura do pequeno empresário  
(art.  Da Lei Complementar 123/06), também considerado como Microempreendedor 
Individual — MEI, ou empresário individual, nos termos do §  lo  do  art.  18-A da Lei 
Complementar 123/06, já que o parágrafo 2° do  art.  1.179 do Código Civil - Lei n° 10.406/02, 
previu que o pequeno empresário estaria dispensado da exigência de seguir um sistema de 
contabilidade e levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

Entretanto, apesar da dispensa expressa no parágrafo 2° do  art.  1.179 do 
Código Civil, pelo principio da especificidade, para fins de habilitação em licitação, 
aplicam-se as disposições constantes da Lei 8.666/93, que não dispensa a 
apresentação do balanço patrimonial. 
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Sendo assim, podemos verificar, que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção 
relativa á 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. 

A presente licitação (Pregão Eletrônico n° 28/2021), visa a aquisição de materiais 
elétricos, eletrônicos e de construção em geral, e dispensa a apresentação do balanço para 
os itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07, mantendo a exigência do mesmo apenas para o item 02 da 
proposta de pregos (Cabo de cobre isolado 1kv 25mm2), como se vislumbra pela literalidade 
do item 8.2.5.3. do edital, note-se: 

8.2.5.3. A comprovação de que tratam os incisos II, Ill e IV supra, será exigida 
apenas das licitantes que apresentarem proposta para o objeto do item 02 (Cabo 
de cobre isolado 1kv 25mm2)  (grifo nosso) 

Logo, depreende-se que o único item para o qual se exige a apresentação do 
balanço patrimonial apresenta valor médio de R$ 428.940,00 (quatrocentos e vinte e oito mil 
novecentos e quarenta reais), valor este que transcenderia a capacidade financeira de uma 
MEI, já que seu faturamento anual deve ficar até o montante de R$ 81.000,00 (oitenta e um 
mil reais). 

No tocante ao pedido de esclarecimento da requerente quanto a necessidade de 
MEI apresentar Alvará ou Registro na Junta Comercial, sob o argumento de que o 
documento CCMEI o supriria, o edital licitatório é claro nesse sentido, note-se: 

4.1.2.2. A licitante enquadrada como Microempreendedor Individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na lei complementar n° 123/06, 
estará dispensada da apresentação da Prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal. 
I. A apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que 
essas informações constam no próprio Certificado,  conforme Resolução CGSIM n° 
16, de 17 de dezembro de 2009. (grifamos). 

Sendo assim, a exigência de balanço é medida de se impõe a todos os licitantes, 
independentemente de sua condição, conforme apontado anteriormente, sendo que para a 
presente licitação referida exigência limita-se ao item 02 da proposta de pregos. Da mesma 
forma, conforme item 4.1.2.2. do edital, a MEI encontra-se dispensada de apresentar Alvará 
ou Registro na Junta Comercia em face da apresentação do CCMEI. 

Dourados-MS, 05 de outubro de 2021. 
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