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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS – LICITAÇÃO SMOBI 054-2021 RDC 

 

 

Seguem questionamentos apresentados relativos à licitação SMOBI 054/2021 RDC cujo objeto é Obras 

de implantação da Maternidade do Hospital Odilon Behrens e Centro Obstétrico e respostas das áreas 

técnicas. 

 

01) Analisando O Edital de Licitação RDC 054/2021, a exigência da Qualificação Econômica financeira, 

a mesma está sendo exigida de forma cumulativa, pois está sendo exigido Patrimônio Liquido (item 

12.1.4.1) e índices financeiros (12.1.4.2.1 e 12.1.4.2.2).  

 

Com isto, solicitamos correção do Edital, de forma que a exigência não seja de forma cumulativa. 

 

Resposta:  

 
O art. 31 da lei 8666/93 veicula as possíveis exigências para qualificação econômico-financeira no certame, senão 

vejamos: 

 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: 

§ 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. 

(grifo nosso). 

§ 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). 

§ 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. 

§ 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) 

Vejamos o Edital de Licitação: 

12.1.4.1 documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente 
demonstrativo de que a Licitante possui patrimônio líquido, mínimo de R$ 

2.738.485,00 (dois milhões setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta 

e cinco reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
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contratação, nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º, do art. 31 da Lei 
n.º 8.666/1993. 

12.1.4.2. balanço patrimonial do último exercício social exigível, com 
indicação do número da página transcrito do Livro Diário e registrado na 

Junta Comercial, ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), nos termos do Decreto n.º 8.683/2016, observando-se as 
exceções previstas nos normativos, demonstrativo da boa situação econômico-

financeira da Licitante, consubstanciada nos seguintes índices: 12.1.4.2.1. 

Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,40 (um inteiro e 
quarenta centésimos), a ser obtido pela fórmula:  

ILC = ACPC,  

onde:  

AC é o ativo circulante; e  

PC é o passivo circulante. 
 

12.1.4.2.2. Índice de Endividamento (IE) que mostrará a relação entre 

Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Não Circulante) e os bens e 

direitos da empresa (Ativo Total), a ser calculado pela fórmula:  
IE = Passivo Circulante + Passivo NÃO CirculanteAtivo Total≤0,75 

 

Diante disso, não há que se falar em exigência da qualificação financeira de forma cumulativa, uma vez 

que a Lei 8.666/93 permite a exigência de capital mínimo e cálculo de índices contábeis previstos no 

edital e devidamente justificado no processo administrativo. 

 

02) Não encontramos a Composição CPU – 384 ADMINISTRAÇÃO LOCAL nos arquivos 

disponibilizados. Solicitamos o envio da mesma. 

 

Resposta: A documentação solicitada se encontra nas páginas 741 e 742 do processo administrativo. 

 

03)  Na composição de as todas as portas, como por exemplo o item 12.03.30 porta de 

0,80mx2,10m, giro com dobradiça, com estrutura em madeira de reflorestamento e 

miolo colmeia de madeira revestido em laminado melamínico postforming texturizado 

na cor almond ref. l112 da fórmica ou similar. (PM2A) = 691,13 unid. Gostaríamos de 

saber se foi realmente cotado a porta revestida em laminado melamínico. 

 

Resposta: Foi adotado insumo tabela SINAPI. 

 

04) Na composição do transformador consta um guindaste para içamento, o preço para este 

é inexequível. 
 

Resposta: Para o guindaste, foi adotado insumo tabela SINAPI. 

 

05) Na composição de preço do item 15.46.09 – Rodapé de 7 cm em granito liso polido na cor 

icaraí e = 3cm em placas 7 x 60 cm – a composição está por metro linear porém o preço do 

rodapé acredito que está por m2 R$ 259,00 e o coeficiente está por ml. Favor verificar esta 

composição. O valor unitário para o ml de rodapé está saindo a R$ 349,71. 

 

Resposta: Foi adotado preço de cotação no mercado para a elaboração da composição. Mantém-se o 

preço e a unidade de medida. 

 

 

 

Fernanda de Campos Clemente 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 08/2022 

 


