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Cidade Universitária Zeferino Vaz, 02 de junho de 2022. 
 
 

Instrução Normativa DGA Nº 104, de 02 de junho de 2022 
 

Define procedimentos para a contratação de 
Microempreendedor Individual (MEI) 
 

 
A Diretoria Geral de Administração, no uso de suas atribuições, e considerando as normativas 
vigentes inerentes ao Microempreendedor Individual (MEI), instituído pela Lei Complementar nº 
128/2008, assim como a obrigatoriedade pelo recolhimento da contribuição previdenciária quando 
da contratação de serviços específicos, estabelece os procedimentos a seguir: 
 
1. Em processo licitatório, quando a melhor proposta for proveniente de um Microempreendedor 

Individual (MEI), deve-se, inicialmente, confirmar a situação cadastral do fornecedor como 

optante pelo SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 

abrangidos pelo Simples Nacional. 

 
1.1. Com base no CNPJ, efetuar consulta à Receita Federal através do seguinte endereço 

na internet: 

https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21 

 
1.2. O resultado da consulta deverá ser juntado ao processo. 

 
2. Confirmada a situação como Optante pelo SIMEI, deve-se verificar ainda se o objeto da 

contratação se refere a uma atividade permitida ao MEI. De acordo com a Resolução CGSN 

nº 140/2018, o MEI só pode exercer, de forma independente, as ocupações constantes do 

Anexo XI desta Resolução. 

 
2.1. Sendo constatada que a atividade não pode ser exercida por MEI, a sua proposta deve 
ser inabilitada para fins de contratação. 

 
3. Caso o objeto da contratação seja a prestação de serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, 

alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, deverá ser acrescido 20% ao 

valor da proposta a título de contribuição previdenciária patronal, procedendo-se as seguintes 

tratativas:  

 
3.1. Obter do fornecedor o nome completo, CPF e o nº do NIT do empresário individual, para 

fins de recolhimento da contribuição supracitada. Esses dados deverão ser juntados ao 
processo de contratação e, posterior à liquidação da despesa, seguir à Diretoria Geral de 
Recursos Humanos – DGRH para providências quanto à emissão da guia de 
recolhimento. 

 
3.2. Na GRADE DE PROPOSTAS, deve-se considerar o acréscimo de 20% referente a 

contribuição supracitada para composição do preço proposto pelo MEI e base de 
comparação com as demais propostas apresentadas no certame. 
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3.3. No caso da proposta do MEI sagrar-se vencedora, a formalização da contratação se dará 

por: 
 

a) Emissão de instrumento contratual (AF, Carta-Contrato etc) em nome do MEI, 

referente ao valor da prestação de serviço; 

 
b) Emissão de NE (nota de empenho) adicional, tendo como credor o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, referente a contribuição previdenciária (patronal), no valor 

de  20% da prestação de serviço, conforme segue: 

 

Credor: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
CNPJ 29.979.036/0001-40  

Item da Despesa: 33.36-12  

Histórico: “Recolhimento de contribuição previdenciária (patronal), 
referente à contratação do MEI, <Nome> , CPF 
<número> , NIT <número> relativo ao serviço <tipo 
serviço>” 

 
4. De acordo com o Art. 18-A da Lei Complementar nº 123/2006 e Resolução CGSN nº 

140/2018, não se aplica ao MEI a retenção na fonte do ISSQN, IRRF e INSS. 

 
4.1. De igual modo, a inscrição no CENE (Cadastro de Empresas Não Estabelecidas) da 

Prefeitura Municipal de Campinas não se aplica ao Microempreendedor Individual (MEI), 
conforme Instrução Normativa DRM/SMF nº 002/2017. 

 
5. Fica facultada ao MEI a utilização de conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa MEI ou 

ao CPF do empresário individual, devendo, no entanto, ser identificado no cadastro do 

Sistema de Fornecedores e Credores (CFC) a sua categorização como Optante pelo SIMEI e 

o documento de titularidade da conta. 

 
6. Ficam vedadas as contratações de MEI referenciadas no Item 3 desta Instrução por regime de 

Adiantamento, conforme Item 48 da Instrução DGA nº 98/2019.     

 
7. É de responsabilidade da DGA/Divisão Financeira e Contábil manter atualizada esta Instrução. 

 
8. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 
 
Lina Amaral Nakata 
Diretora Geral da Administração 
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