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OBJETO: Contratação de SEGUROS, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de 
Referência: 

1 – Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors&Officers); 
2 – Seguro Responsabilidade Civil de Administradores (Directors&Officers) – 
Práticas Trabalhistas. 
 

Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do 
edital, conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:  

“Segundo o Termo de Referência, pontuado abaixo, quadro com a Extensões das Garantias, 
subitem 4.1.2.2.16, pedimos esclarecer conforme abaixo: 

O tomador solicita a cobertura de excesso de perdas, precisamos entende se o LMI é 1 milhão 
para cada diretor ou é apenas 1 milhão dividido pelos três diretores. 

Poderia verificar?” 

Resposta: A Seguradora também será responsável e garantirá o pagamento do Limite Máximo 
de Indenização individual adicional de excesso ao(s) Segurado(s) indicado(s) individualmente 
no item. 

 

 
Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:  

“Segundo Edital, subitem 11.3.4.1 - fala da comprovação da boa situação financeira da empresa, 

onde será feita a análise do balanço patrimonial, tal qual será comprovada por meio dos índices 

contábeis informados em edital, Anexo G, e que serão considerados habilitados os licitantes que 

apresentarem os seguintes resultados: LC, LG, SG - maior ou igual a 1. 

 

A maioria dos editais publicados, no caso de seguro, de Companhias do mesmo nível da PBGÁS, 

(ELETRONORTE, ELETROSUL, SABESP, ETC), seguem o disposto  na Lei 8.666/93, conforme 

citada abaixo, ou seja, a Companhia Seguradora que, cujo o balaço patrimonial não atingir ao 

índice contábil = ou + 1, poderá, apresentar a comprovação, através do Balanço Patrimonial, 

com a comprovação do Capital Social ou Patrimônio líquido de no mínimo ou superior a 10% (dez 

por cento) do objeto ora licitado atende esse quesito do edital. 

 

O que dispõe a Lei 8.666/93, 
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Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
 
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá 
estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de 
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como 
dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não 
poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação 
ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 
atualização para esta data através de índices oficiais.  
 
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que 
importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 
calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 
Assim sendo, pedimos a essa douta comissão de licitação, que dê oportunidade a outras 
Companhia Seguradora para participarem do certame, visando uma maior competitividade. 
 

Além do mais, o próprio Compras governamentais, dispõe em sua Instrução 

Normativa n° 02 de 11 de outubro de 2010, que o licitante que apresentar índices 

econômicos igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices, deverá comprovar que 

possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação.  

 
Pedimos confirmar o disposto acima, onde, a Companhia Seguradora que, cujo o balaço 

patrimonial não atingir ao índice contábil = ou + 1, poderá, apresentar a comprovação, através 

do Balanço Patrimonial, com a comprovação do Capital Social ou Patrimônio líquido de no mínimo 

ou superior a 10% (dez por cento) do objeto ora licitado atende esse quesito do edital.” 

 

Resposta: 

Para que seja efetivada uma contratação, a Administração necessita averiguar, de 
maneira objetiva, as condições de habilitação jurídica e fiscal, qualificação técnica e econômico-
financeira dos licitantes, além das demais exigências previstas em edital. Nas exigências relativas 
à habilitação econômico-financeira dos licitantes a Administração deve observar a boa situação 
financeira dos mesmos para execução do objeto do certame. E é com esse objetivo que o edital 
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em questão aborda em seu texto as exigências contidas no item 11.3.4 - QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

No Edital é exigido, resumidamente: 

 11.3.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, que comprovem a boa situação financeira do licitante; 

 11.3.4.2 – Forma de apresentação das demonstrações para empresas com 
menos de 01 (um) ano de existência; 

 11.3.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial 

 ANEXO G – Qualificação Econômico-Financeira 

No ANEXO G é indicado que: “A comprovação da boa situação financeira da empresa 
licitante será demonstrada pela obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou 
superior a 1,00; Liquidez Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral 
igual ou superior a 1,00, extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pela 
licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade.” (grifo nosso) 

Todas as exigências do Edital encontram guarida na Lei 8.666/93, em seu art. 31º, I, 
II e §1º, abaixo transcritos. 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade 

A Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21 de julho de 1995, disciplina que a 
comprovação da boa situação financeira das empresas inscritas no sistema SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Serviços Gerais) terá por base a verificação dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

------------------------------------------------------------ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = 

Ativo Circulante 

------------------------- 

Passivo Circulante 

SG = 

Ativo Total 

----------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

Esse regulamento dispõe ainda que os índices mínimos, que comprovem a boa saúde 
financeira das empresas, para fins de habilitação em processos licitatórios, deve ser de 1,00 (um 
vírgula zero) em qualquer um dos índices apurados. Ainda nessa instrução se dispõe que as 
empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1,00 (um vírgula zero) em qualquer 
um dos índices apurados devem comprovar, para fins de habilitação, considerados os riscos para 
Administração e a critério da autoridade competente, capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo no limite previsto na Lei nº 8.666/1993, desde que a citada exigência conste do 
ato convocatório. 

A instrução atua em consonância com a Lei de Licitações, onde dispõe que, 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. 

 

Considerando o exposto acima, o item 11.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA passará a ter a seguinte redação: 

 

11.3.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

11.3.4.1 - 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 há mais de 03 (três) meses da data 
da apresentação da proposta apresentados na forma a seguir, conforme o caso: 
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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. 

d) Cópia do(s) Termo(s) de Autenticação, Termo de Abertura, Termo de 
Encerramento e das Demonstrações Contábeis transcritas do Livro Diário entregue 
via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Enquanto o Livro Diário estiver 
pendente de autenticação na repartição competente, será admitida a apresentação 
do Recibo(s) de Entrega de Livro Digital em substituição ao Termo(s) de 
Autenticação. 

11.3.4.2 - 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. 

NOTA 1: Compreende-se como Demonstrações Contábeis exigíveis, no mínimo, os 
seguintes documentos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 
Exercício. Em sendo companhia aberta, inclui-se a Demonstração do Valor 
Adicionado. 

 Observação: Conforme o § 6º  do artigo 176 da Lei 6.404/76, a companhia 
fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007). 

 NOTA 2: O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido 
no art. 1.078 do Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do 
exercício social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de 
propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, para fins de qualificação 
econômico-financeira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao 
exercício imediatamente anterior, mesmo para as empresas obrigadas a adotar o 
SPED. 

11.3.4.3 - 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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11.3.4.3.1 - 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. 

11.3.4.4 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 
(um ) em qualquer dos índices referidos no item 11.3.4.1 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 será reformado, com a inclusão do item 11.3.4.4. Haja vista que a inclusão 
desse item não tem o condão de alterar a formulação das propostas, fica mantida a data de 
abertura da licitação para o dia 06/04/2017, nos termos do §4º do Art. 21 da Lei 8666/93. 

  

 

 
 
João Pessoa/PB, 30 de março de 2017.                              
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


