MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 11/2018
Data: 05/6/2018
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, na modalidade de
tarifação reversa, para operacionalização dos números 167 e 0800-727-0167, por 30 meses, prorrogáveis
por igual período, até o limite de 60 meses, conforme as especificações deste Edital e seus Anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018
ESCLARECIMENTO Nº 04
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 11/2018, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta 1
Quando da leitura do Ato Convocatório acima mencionado, restou duvidoso um ponto que necessita ser
elucidados com o fito de uma melhor e correta elaboração da proposta e habilitação por parte da empresa
Telemar Norte Leste S.A. Requer-se também que seja a presente apreciada com a maior brevidade possível,
para desenvolvimento da proposta no tempo adequado.
1. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Os itens 9.4.2, e 9.4.3, do Edital estabelecem deverá ser apresentado a título de habilitação:
“9.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, com a comprovação de protocolo na respectiva junta comercial, comprovando
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciadas pelo próprio licitante:”
“LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)”
“SG = Ativo Total/(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)”
“LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante”
“9.4.3 A licitante que apresentar resultado menor ou igual a 1 (um) em quaisquer dos índices referidos no
subitem anterior, deverá comprovar o Patrimônio Líquido mínimo de R$546.791,72 (quinhentos e quarenta
e seis mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos),valor equivalente a 10% do valor
estimado da contratação.”
Como se sabe, a Lei nº 8.666/93 propõe uma série de exigências para a comprovação da qualificação
econômico-financeira das empresas licitantes, a saber:
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;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada
a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
§ 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 esta em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
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§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo
de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação
que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) (Grifo nosso)
Note-se que o § 2º, deste dispositivo, determina que a Administração poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no seu § 1º do art. 56, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes.
Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo e passivo no balanço
patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido nada mais é do que o valor contábil que
sócios e/ou acionistas têm na empresa em um determinado momento, ou seja, é o valor disponível para
fazer a sociedade girar. Ele é um indicador da saúde financeira real e atual da empresa.
Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. Ele representa valores recebidos
pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram formalmente incorporados ao Capital.
O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da empresa. Já o capital social só
poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, independe do exercício da atividade da
empresa.
Diante disso, considerando a alternatividade concedida pela lei para fins de comprovação da qualificação
econômico-financeira, entendemos que comprovação desse requisito pode ser feito pelo Capital Social,
nosso entendimento está correto?
Resposta 1
Resgato o posicionamento exarado na Decisão de Pregoeiro nº 09/2018 (1º/6/2018):
“13. A exigência de comprovação de Patrimônio Líquido de R$ 546.791,72, atende às condicionantes permitidas
pelo Artigo 31 § 3º, da Lei 8.666/1993, além do que é valor razoável para uma empresa do porte da Oi S.A, bem
como das demais empresas fornecedoras do serviço licitado, razão pela não há justificativa para a alteração
pretendida na impugnação.”
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