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ESCLARECIMENTO Nº 02 

 

CONCORRÊNCIA 2015/10800 (7419) - Registro de preços referente à execução de reformas  
e serviços de engenharia, incluindo instalação e re localização, em dependências do Banco 
do Brasil localizadas no Estado do Paraná, dividido  em 07 lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimentos de empresa interessada, informamos a seguir, 

os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
 
Questionamento:  
 
- No anexo 3, documentos de habilitação, item 1.1.15 da qualificação econômico-financeira, diz-se 
que: 
 
·         “As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação financeira 
igual ou menor que 1,00 (um) (grifo nosso) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou 
superior ao(s) valor(es) abaixo especificado(s), por lote/roteiro. A comprovação será feita mediante 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor.” 
 
Entendemos que se a empresa comprovar índices superiores a 1,00 ,é suficiente para comprovar 
boa situação financeira. 
 
No entanto, no item 3.1.1 do mesmo anexo, diz que: 
 
“o concorrente deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior ao(s) valor(es) 
especificado(s), por lote/roteiro, através de balanço patrimonial e  demonstrações contábeis do 
último  exercício  social,  conforme  art.  31,  inc.  I,  da  Lei  nº  8.666/93.  A  comprovação  do  
Patrimônio Líquido deverá atender ao disposto no item 14.1.2 do Edital.” 
 
Nesse caso, entende-se que é obrigatório possuir o patrimônio líquido mínimo para estar apto à 
habilitação. 
 
Sendo assim, a dúvida é: qual entendimento está correto? Se apresentarmos índices de liquidez e 
solvência acima de 1,00, estaremos aptos a apresentar proposta para os lotes de nosso 
interesse?        
 
 
Esclarecimento:  
 

Conforme itens 3.1 e 3.1.1 do Anexo 03 do Edital:  
 
3.1 Em qualquer situação (habilitação por SICAF ou junt o ao BANCO) apresentar os 

seguintes documentos complementares:  
 

3.1.1 o concorrente deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior ao(s) valor(es) 
especificado(s), por lote/roteiro, através de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, conforme art. 31, inc. I, da Lei nº 8.666/93. A 
comprovação do Patrimônio Líquido deverá atender ao disposto no item 14.1.2 do 
Edital. 



Ou seja, serão inabilitados  os concorrentes que não possuam patrimônio líquido mínimo na forma 
estabelecida no Anexo 03 do Edital, conforme item 13.16 do Edital e serão desclassificadas  as 
propostas que não apresentarem patrimônio líquido superior ou igual à somatória dos valores 
exigidos no item 3.1.1 do Anexo 03 do Edital, referentes aos lotes para os quais concorreu 
conforme item 14.1.2 e 14.2.7 do Edital. 
 
 
 
 
 
Inacio Noboru Watanabe dos Santos 
Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 


