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Ref.: Pregão Eletrônico MSG 007/2021 

 

Questionamento encaminhado por correio eletrônico, no dia 05 de maio de 2021, às 08:57: 

“Prezado(a),Pregoeiro(a) 

A empresa MULTI CONSULTORIA & ASSESSORIA, de forma tempestiva e com interesse em esclarecer 

item do Pregão de nº 07/2021 e UASG 927961 previsto para o dia 18/05/2021 às 10:00min, solicita o 

seguinte esclarecimento: 

O item 10.4, b.2, i, está assim descrito: 

" b.2) Apresentação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma: 

 i. Publicação ou cópia da publicação de jornal de grande circulação editado na localidade em que está 

situada a sede da empresa ou em jornal oficial da União, Estado ou do Distrito Federal, onde deve estar 

evidenciado o representante legal e contabilista responsável; " 

Ocorre que somente algumas empresas são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis em jornais, 

uma ME/EPP por exemplo está desobrigada desta etapa, esta solicitação é descabida pois viola os princípios 

da legalidade, eficiência, igualdade, eficiência, motivação, razoabilidade, competitividade e economicidade, 

preconizados na nova Lei de Licitações 14.133 de 01/04/2021. 

A solicitação do subitem b.2-i, é prontamente atendida pela publicação do balanço patrimonial na junta, pois 

lá estão evidenciados quem sao o responsável pela empresa e o contabilista. 

A solicitação do subitem b.2-i é claramente dirigida a grandes empresas, impedindo a participação de 

empresas menores. 

Perguntamos: Será modificado o Edital ou teremos que entrar com uma impugnação ao mesmo? 

No aguardo de vosso posicionamento, agradecemos pela atenção e aguardamos pelo esclarecimento.” 

 

RESPOSTA DA MSG:  

O Edital, em atenção a todos os princípios pelo qual encontra-se submetido, cuidou de estabelecer no item 

10.4, b, as mais diversas formas de apresentação do balanço patrimonial para fins de comprovação de 

qualificação econômico-financeira, de acordo com cada tipo de empresa que possa vir a ser interessada a 

participar do presente certame. 

Cada alínea do item b.2 se refere a uma forma pelo qual o balanço patrimonial pode ser apresentado, de 

acordo com o tipo empresarial da licitante e pela forma de apresentação de seu balanço e demonstrações 

contábeis que a licitante é submetida. 

Desta forma, a licitante deverá apresentar, para fins de qualificação econômico-financeira os documentos 

contidos em uma das alíneas do item b.2, observada o tipo empresarial pelo qual a licitante está submetida e 

a forma legal que está sujeita a entregar seu balanço patrimonial e suas demonstrações contábeis, seja por 

publicação oficial (alínea I), se for o caso, OU por registro na junta comercial ou Cartório de Registro Civil 

(alínea II), se for o caso, OU por meio do sistema Público de Escrituração Digital – SPED (alínea III), se for o 

caso, OU, em caso de constituição no mesmo ano civil, de acordo com a alínea IV. 
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O inteiro teor do presente Esclarecimento 01 ao Edital do Pregão Eletrônico MSG 007/2021 será 

disponibilizado no site da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., www.msgtrans.com.br, menu Licitações 

– Licitação em andamento, para ciência de todos os interessados, bem como no portal do COMPRASNET. 

 

Jundiaí, 05 de maio de 2021. 

 

Rebecca Manhães Muniz de Oliveira 

Pregoeira 
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