
Pregão Eletrônico Nº 06-2017-01-27 

Pedidos de Esclarecimento Nº 01 
 
 
Nº 01  
 
Pergunta: Sabe-se que o empresário individual, inscrito no CNPJ sob a modalidade MEI, 
possui alguns benefícios e isenções de obrigações contábeis, a exemplo, cito a dispensa 
de manter uma contabilidade formal, a dispensa de elaboração de balanços e balancetes e 
de livros fiscais (Código Civil que em seu § 2º do art. 1.179). 
 
Apesar de tais isenções, caso haja necessidade, se poderemos elaborar tais 
demonstrativos, nos moldes legais, porém, apesar desta faculdade, esbarramos na recusa 
da Junta Comercial em registrar nossos balanços, ou seja, por mais que queiramos elaborar 
um balanço, não obteremos o registro do mesmo junto ao órgão competente. 
 
Atualmente, a formalização do MEI não exige a entrega de qualquer documento físico às 
juntas comerciais (Lei nº 11.598/2007 e Resolução nº 16/2009 do CGSIM). 
 
Sendo assim, pergunto: 
 
a) De que forma, poderemos comprovar nossa qualificação econômico-financeira, já que 
não temos meios para registrar o balanço?  
 
Resposta: Nesses casos (Microempreendedor individual - MEI), o fornecedor deve 
enviar os documentos sem o registro na Junta Comercial, porém, com as devidas 
assinaturas do Sócio-Administrador e do Contador. 
 
 
b) Por não possuirmos as demonstrações contábeis "já exigíveis e apresentados na forma 
da legislação em vigor", estamos impedidos de participar da concorrência pública? 
 
Resposta: Conforme o item 10.43.10 do referido edital e o art. 31 da Lei 8.666/93, a 
apresentação da documentação exigida para o certame se faz necessária. 
 
 
c) Em substituição ao registro comercial, podemos apresentar o CCMEI para compor a 
documentação para habilitação jurídica? 
 
Resposta: Sim, pois é o registro comercial do Microempreendedor Individual. 
  
 
 
Nº 02 
 
Pergunta: Qual o valor máximo de estimativa global para a execução do presente contrato? 
 
Resposta: Na licitação na modalidade Pregão, o orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do 
edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao 
certame. 


