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OBJETO: Aquisição de tubos em PEAD, SDR 11, PE 80 conforme condições, quantidades e 
exigências constantes 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:  

Sobre Qualificação Econômico-financeira, Licitante solicita:   

“No anexo G - É solicitado a comprovação da boa situação financeira, demonstrada pela 
obtenção dos índices LC, LG e SG igual ou superior a 1. No próprio anexo G, na justificativa 
da utilização do índice, é declarado que: “... Sendo assim pode-se de estabelecer que na 
Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 é interpretado como o início do índice ideal”. Sendo o fator “1” 
interpretado como apenas o INÍCIO de um índice IDEAL, perguntamos se não seria suficiente 
demonstrar a boa situação financeira do licitante apresentando esse índice maior ou igual a 
“0,8”, da forma que exige a Petrobrás em algumas de suas licitações, ou alternativamente, 
dar a oportunidade de, conforme atuam outras empresas que se baseiam na Lei 8.666/93 
em suas licitações, da possibilidade de se comprovar capital social mínimo de 10% do valor 
estimado da licitação (“As licitantes que apresentarem resultado  menor que 1 (um), em 
qualquer um dos índices acima, deverão comprovar capital social de no mínimo 10% (dez 
por cento) do valor estimado da licitação”).”. 
 
Resposta:  

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 em questão traz exigências de apresentação 
de índices contábeis que comprovem a boa situação financeira do licitante.  

No edital em questão, o Anexo G, citado no item 11.3.4.1, indica 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). 

 
Essa exigência editalícia encontra vasta justificativa, tanto na jurisprudência 

quanto na doutrina, tendo, inclusive, a Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21 de julho de 
1995, que, em sentido semelhante, disciplina que a comprovação da boa situação financeira 
das empresas inscritas no sistema SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Serviços 
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Gerais). Na referida IN, a base a verificação dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) será a resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

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, contudo, 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. 
Muito embora a PBGÁS seja regida atualmente pela Lei das Estatais, a Lei 13.303/16, o 
presente processo trata-se de um pregão eletrônico, realizado através do Sistema 
Comprasnet, onde a premissa básica para participação dos licitantes é ser credenciado ao 
SICAF. Assim, a alternativa dada à apresentação dos ínces exigidos com valor inferior ao 
estipulado traria maior competitividade ao certame. 

Dessa forma, seráa incluído o item abaixo, nas exigências de Qualificação 
Economico-financeira do Edital PE006/2019: 

 

(*) 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 para a presente contratação. 

Assim, o Edital sofrerá modificação, com a devida retificação do Edital e seus 
anexos, veiculação nos meios necessários marcação de nova abertura do certame. 

 
 

Esclarecimento 2:  

Sobre Qualificação Técnica, Licitante solicita:   

“A ABPE, Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistema, é uma Associação que 
congrega toda a cadeia de empresas ligadas ao sistema POLIOLEFÍNICO, desde a 
Petroquímica, passando pelos transformadores, até os instaladores. Como tal, é responsável 
por gerir e manter em desenvolvimento um Programa que garante a qualidade dos produtos 
e serviços do segmento; Com a participação de especialistas do País, criou as primeiras 
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normas para tubos de polietileno e implementou um Programa de Gestão da Qualidade, que 
por sua vez mantém contrato com o Instituto Falcão Bauer para auditar seus associados, com 
o objetivo de qualificá-los, oferecendo ao mercado produtos que atendam as normas 
vigentes. Desta forma, é de suma importância que no edital seja solicitado que o licitante 
vencedor esteja qualificado na ABPE, garantindo assim que os tubos recebidos serão 
fornecidos por empresas auditadas e qualificadas”. 
 
Resposta:  

O fabricante de tubos de PE deverá ser qualificado junto à Associação Brasileira 
de Tubos Poliolefínicos e Sistemas (ABPE) como FABRICANTE de tubos PE 80 e/ou PE 100 
no item específico à aplicação de gás, conforme requeridos na norma NBR 14462 vigente. 

Dessa forma, será incluído o item abaixo, nas exigências de Qualificação Técnica 
do Edital PE006/2019: 

 
(*) 11.3.3.2 – Comprovação que os produtos (tubos) fabricados pelo licitante atendem 
aos requisitos estabelecidos pelas normas ABNT – NBR – 14462 e ISO - 4437, requisitos 
estes aplicáveis aos produtos destinados para uso na indústria de óleo e gás, 
apresentando, dentre outros documentos, Certificado de Qualificação junto à Associação 
Brasileira de Tubos Poliolefínicos e Sistemas (ABPE) como FABRICANTE de tubos PE 80 
e/ou PE 100 no item específico à aplicação de gás. 

 

Assim, o Edital sofrerá modificação, com a devida retificação do Edital e seus 
anexos, veiculação nos meios necessários marcação de nova abertura do certame. 
 

Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:   

“A PBGÁS é contribuinte de ICMS?”. 
 
Resposta:  

SIM, a PBGÁS é contribuinte de ICMS.  

 

Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:   

 “Os preços lançados no portal Compras Net devem contemplar a alíquota interestadual ou 
alíquota cheia do Estado de Pernambuco?”. 
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Resposta:  

Os preços lançados no COMPRASNET devem contemplar a alíquota de ICMS diferencial de 
alíquota. Ao final da disputa, deverá ser retirado do preço o valor correspondente ao DIFAL, 
conforme previsto no Edital. 

 

João Pessoa/PB, 18 de junho de 2019.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


