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Esclarecimentos Edital Pregão Eletrônico nº 05/2019 

 

A pregoeira nomeada para o Pregão Eletrônico nº 05/2019 vem 
apresentar esclarecimentos ao questionamento encaminhado, conforme segue:  

Questionamento: 

Excelentíssima pregoeira, 

Nossa empresa tem o interesse em estar participando do pregão Nº 05/2019 

Processo Administrativo de Contratação nº 003/2019. 

Mas estamos com dúvida em relação a formulação da proposta, pois o item 8.1.2 

informa que a classificação para a fase de lances se dará com base no valor total 

global de cada proposta, apenas considerando o planilha do item 7.1 do Edital, ou seja, 

para fins de lance deverá apenas ser informado o valor da manutenção mensal.  

A dúvida é, se deve ser considerado o valor da manutenção mensal da planilha do item 

7.1, como ficar em relação a formulação e lances dos outros itens. 

 

Resposta: Não será solicitado lance na tabela de serviços corretivos, pois não 

temos como estimar sequer se eles serão utilizados. Apenas solicitamos o 

preenchimento dos valores correspondentes a cada conserto para evitar, após a 

contratação, termos que solicitar três orçamentos, aprovação, e posterior 

conserto. Os valores apontados no edital são o teto a ser pago sobre cada 

serviço corretivo.  

 

Questionamento: 

Estamos com dúvidas em relação à qualificação econômica-financeira. Nossa empresa 
foi constituída nesse ano, nesse caso como fazemos a comprovação necessária? 

10.7.1.3. Qualificação Econômica-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (no caso, 
de 2018), já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado 
do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a licitante 
boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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b) A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que 
apresentar resultado maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

b.1) as empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação 
financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 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. 
 

Resposta: Após consulta ao Setor de Contabilidade do CRO/RS venho informar 
que para empresas com menos de 1 ano de constituição será aceito o Balanço de 
abertura, acompanhado de balancete do período assinado pelo contador da 
empresa. 

  
 
  
  

Att., 

Pregoeira 

 


