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RESPOSTA

PROCESSO N° : 22.0.000000876-5
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento
 
------------------
Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado por CRP, referente
ao Pregão Eletrônico nº 32/2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de tecnologia
da informação para atender as demandas do CONVÊNIO Nº
915487/2021/CGPGC/SENAJUS, celebrado entre a União por intermédio do Ministério
da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos
quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao presente
Edital.

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

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE
Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 28/08/2022, de modo que, estando a
abertura do certame marcada para o dia 08/08/2022, e havendo previsão no Edital,
subitem 21.5, entende-se o mesmo por próprio e tempestivo.

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

2. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA
QUESTIONAMENTO:
Nas páginas 13 e 14 do edital em Qualificação Econômico-Financeira nos subitens
10.10.5 e 10.10.6 solicita o seguinte: 10.10.5. Comprovação da boa situação financeira da
empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); 10.10.6 As empresas, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido
de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. Em
análise ao anunciado, a regra dos subitens 10.10.5 e 10.10.6 é que, quando um dos
índices for menor que 1 (um) deve-se comprovar APENAS o patrimônio líquido de 5%
(cinco por cento). Diferentemente do exigido em edital, a lei permite a utilização do
capital mínimo OU de patrimônio líquido para a comprovação de boa situação financeira
da qualificação econômica, conforme disposto no § 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº.
8.666/93 e do artigo 69, § 4º da nova Lei 14.133/2021, bem como do disposto no art. 24
da instrução normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão. Lei nº. 8.666/93: Art. 31. A
documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: § 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.
(Grifo nosso) Lei 14.133/2021: Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a
demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do
futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices
econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será
restrita à apresentação da seguinte documentação: § 4º A Administração, nas compras
para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação. (Grifo nosso) Instrução normativa nº 3, de
26 de abril de 2018: Art. 24. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as
empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices
referidos no art. 22 desta Instrução Normativa, quando da habilitação, deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º,
do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda,
ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
para fins de contratação. (Grifo nosso)
Visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais vantajosa
para a administração, entendemos que as empresas que apresentarem resultado inferior a
01 (um) em qualquer dos índices referidos nos subitens 10.10.5 e 10.10.6 deverão
comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% do valor
estimado da contratação. Nosso entendimento está correto? Insta citar que caso seja
indeferido este questionamento vai gerar impacto negativo ao processo licitatório, tendo
em vista que o número de fornecedores interessados em participar do certame certamente
diminuirá, e consequentemente irá frustrar o interesse da administração em conseguir
equipamento que atenda as características do edital com menor preço de mercado. À
disposição. Letiene Pereira
 

RESPOSTA:

A resposta para o questionamento consta da própria indagação na referência aos subitens
10.10.5 e 10.10.6 do Edital.

Se o edital fixa patrimônio líquido num patamar mínimo, não há como o eventual
participante entender de modo contrário, prevalecedo a regra expressa no Edital.

Ademais, os textos normativos são expressos em dizer que o percentual possível de ser
exigido é de “até” 10%, de sorte que tal percentual é limite máximo, podendo a
administração em seu juízo discricionário fixar percentual menor.
 



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

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter
prestado a contento as informações solicitadas.
 

Palmas-TO, 01 de agosto de 2022.
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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