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OBJETO: Aquisição de tubos em PEAD 32mm, 63mm, 110mm e 200mm, e BITUBO 40mm, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 2 – Termo de 
Referência  
 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  
Em suma, Licitante solicita: 
 
“Em seu Item 10.2.4 – Qualificação Econômico-Financeira o Edital exige a apresentação de 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis a 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, conforme 
disposto no Anexo G – Qualificação Econômico-Financeira.  
 
Consultando o Anexo G acima citado, verificamos a exigência de atendimento a três índices 
financeiros conforme abaixo: 
 

 Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante 
+ Exigível a Longo Prazo : Deve ser Igual ou Superior a 1,00 

 
 Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante: Deve ser Igual ou 

Superior a 1,00  
 

 Solvência Geral = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo: Deve 
ser Igual ou Superior a 1,00  

 
De forma a não restringir a participação dessas empresas no certame, solicitamos que seja 
aceito que, caso o proponente não atenda a um dos índices exigidos, o mesmo deverá 
comprovar que possui capital social mínimo, ou patrimônio líquido correspondente a 10% do 
valor estimado para contratação, ou da proposta apresentada pelo mesmo.” 
 
 
Resposta:  
 
De acordo com a Lei de Licitações, na compra de bens para entrega futura, execução de obras 
ou prestação de serviços, a Administração pode exigir, para efeito de habilitação do licitante, 
desde que previsto no instrumento convocatório do certame, comprovação de capital 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 
nº 8.666/93, ou as garantias previstas no § 1º do art. 56 da mesma Lei. 
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A solicitação do Licitante mostra fundamento, e será ACEITA, em atendimento ao princípio da 
razoabilidade e da amplia concorrência.  
 

Para fins de qualificação econômico-financeira, o item 10.2.4 do Edital passará a ter a 
seguinte redação: 

 

10.2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

10.2.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira do licitante, conforme disposto no Anexo G – “Qualificação 
Econômico-Financeira”, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta 
apresentados na forma a seguir, conforme o caso: 

a) Sociedades Empresárias  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pela Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações  Publicação no Diário Oficial da União ou do 
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado na 
localidade em que está situada a sede do licitante, conforme o caput do 
art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação de 
autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede 
do licitante; 

c) Sociedades Simples  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório de 
Registro Civíl das Pessoas Jurídicas. 

10.2.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda 
não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações 
Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao 
período de sua existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua 
elaboração. 

10.2.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 90 
(noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das 
Propostas, caso no documento não conste o prazo de validade. 
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10.2.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da 
presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 
apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 

10.2.4.4 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 01 
(um ) em qualquer dos índices referidos no item 10.2.4.1 e Anexo G deverão 
apresentar comprovação que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez 
por cento) do valor máximo estabelecido para a presente Licitação. 

 

 O Edital deverá ser retificado e novamente publicado, sendo aberto então 
novo prazo para abertura dos envelopes. 

 
 
 
João Pessoa/PB, 02 de julho de 2015.                              
 
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


