
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL
Salvador, 15/09/2022.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 06/2022.
 
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  ESCRITÓRIO  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

PERGUNTA 1 - Venho através deste solicitar esclarecimentos, relativo ao PREGÂO ELETRO-
NICO 06/2022, para aquisição de materias de escritório, com relação ao Parágrafo 11.4 do re-
ferido Edital que diz que a participação é EXCLUSIVA para Microempresas e Empresas de Pe-
queno porte, e no Parágrafo 19.5.1 que fala sobre a qualificação econômico financeira e a exi-
gencia daapresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Estando em contra-
posição os seguintes parágrafos visto que o Decreto nº 8.538/2015 menciona que na habilita-
ção em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de mate-
riais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício social. Ainda sobre o estatuto das microempresas e em-
presas de pequeno porte (LC nº 123/2006), dentre os benefícios nos parece merecer destaque
o regime tributário do Simples Nacional. ME e EPP enquadradas no Simples Nacional não são
obrigadas a fazer o Balanço Patrimonial anual.  
Solicito esclarecimento pois a minha empresa é Microempresa e não dispomos deste docu-
mento exigido em edital, de como deveremos proceder.

RESPOSTA 1 – Apesar da Lei Complementar 123/2006 favorecer os microempreendedores
individuais nos mesmos termos que beneficia microempresas, o Tribunal de Contas da União
(TCU), assim como os demais tribunais de contas do país, entendem que a licitação pública é
regida por lei específica e, devido a essa especialidade, exclui a aplicação da lei geral, que no
caso  seria  a  LC  123/2006.  Sendo  assim,  como  previsto  no  item  19.5  do  Edital,
“QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA”, será exigido o Balanço Patrimonial.

Salvador, 15 de Setembro de 2022

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


