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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 
PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 001/2021 

Processo nº 01-000.570/21-24 

Objeto: Apoio técnico ao gerenciamento das obras de intervenções e complementações de tratamento de fundo de 

vale das bacias de detenção dos Córregos Jatobá e Olaria, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de 

obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste Edital. 

QUESTIONAMENTO 01: “Prezados, A Garantia de Execução do Contrato é vedada quando exigida concomitantemente 

 com Patrimônio Líquido Mínimo e essa exigência viola diversos Princípios Basilares da Licitação Pública, como o  

Princípio da Isonomia. O Tribunal de Contas da União (TCU), também veda a exigência, e pode ser facilmente verificada 

através de dezenas de acórdãos sobre o assunto. Ao mesmo tempo que exigir um Patrimônio Líquido de 10%, que é  

previsto na lei, mas que nesse caso equivale a R$ 104.526,00, não condiz com um contrato diluído em 24 meses e com 

 valor previsto para abaixo de R$40.000,00 mensais. Peço gentileza analisar.” 
 

RESPOSTA 
 
O art. 31, §2º, §3º da lei 8666/93 veicula as possíveis exigências para qualificação econômico-financeira no certame 
e que não podem ser cumuladas quais sejam: capital mínimo, patrimônio líquido mínimo ou prestação de garantia, 
bem como define seus percentuais, senão vejamos: 
 

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

(...) 

§ 2
o
  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 § 1

o
 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). 

§ 3
o
  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). 

(...) 

Agora vejamos a exigência contida no item 16.1., subitem 16.1.3.4 do Edital de regência: 

16.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

(...)  

16.1.3.4 Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente 

demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido, mínimo de R$ 104.526,00 

(cento e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais), correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§ 2º e 3º, do 

art. 31, da Lei 8.666/1993; 

(...) 

Diante disso não há que se falar em exigência de Garantia de Execução do Contrato concomitantemente com 

Patrimônio Líquido Mínimo, uma vez que o Edital prevê apenas que a empresa apresente documento arquivado na 

Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido. 
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Quanto à dúvida suscitada relativa ao percentual de 10% do referido patrimônio líquido, perfazendo nessa 

contratação o valor de R$ 104.526,00 (cento e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais), esclarecemos que, 

conforme o permissivo da norma supramencionada, trata-se de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, qual seja, 1.045.261,68 (um milhão, quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e 

sessenta e oito centavos). 

 

No que pertine à Garantia de execução do contrato, disciplinada nos arts. 55, inciso VI, e 56 do mesmo diploma 

tratam da possibilidade de exigência de prestação de garantias para a execução do contrato, que nenhuma relação 

guarda com a apresentação de garantia de participação, mesmo porque os objetivos dessas garantias são distintos, 

vez que uma se destina a comprovar a capacidade financeira para adimplir a contrato futuro, e outra se destina a 

assegurar a entrega do que já está contratado. 

 

QUESTIONAMENTO 02:   

“Dos fatos: 

O Edital de licitação determina que: 

“12.1.1.  A  Proposta  Comercial  inicial  a  ser  anexada  deverá  conter  o  valor  

global  dos  serviços  licitados.  Os  valores  unitários  serão  exigidos  

apenas na Proposta Ajustada” (grifo nosso); e 

“12.1.2.  No  preço  proposto  deverão  estar  incluídos  todos  os  tributos,  

encargos sociais, transporte, fretes até o destino e quaisquer outros  

ônus  que  porventura  possam  recair  sobre  o  objeto  do  presente  

pregão” (grifo nosso). 

Entretanto,  o  Modelo  de  Proposta  Comercial  anexa  ao  Edital  de  licitação  

(Anexo II) determina que: 

“Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotação de preços  

unitários  aplicados  às  quantidades  estimadas  na  Planilha  de  

Orçamento  anexa,  propomos  a  prestação  completa  dos  serviços  

licitados  pelo  valor  global  de  R$  ______  (________________)” 

(grifo nosso). 

Em  tempo,  observamos  que  a  Planilha  L200282.1_PLANILHA.xls  anexa  ao  

Edital de Licitação expõe os valores unitários praticados pela Licitante por meio da coluna Valor  

Cotado. Além disso, esta planilha possui células protegidas cujo conteúdo não pode ser editado,  

dentre elas, o valor do BDI do Projeto  que está pré-fixado em 1,000  (um).  Em contrapartida,  o  

campo para inserção do coeficiente relativo aos encargos sociais –  Leis  Sociais –  está passível de  

edição, apesar do mesmo não promover nenhuma alteração no cálculo do Total do Projeto, pois  

esta célula não é utilizada em nenhuma fórmula da referida planilha. 

Dos esclarecimentos: 

1)  Apesar do item 12.1.1. do Edital afirmar que “os  valores unitários serão  

exigidos  apenas  na  Proposta  Ajustada”,  ou  seja,  após  a  definição  do  Arrematante,  estamos  

entendendo  que  a  planilha  L200282.1_PLANILHA.xls  deve  ser  apresentada  na  fase  de  

Cadastramento de  Proposta junto com a Proposta Comercial, em  atendimento ao texto presente 

no modelo do Anexo II. Este entendimento está correto? 

2)  Tendo  em  vista  que  o  valor  do  BDI  do  Projeto  não  está  promovendo  

nenhuma alteração no cálculo do Total do Projeto na Planilha L200282.1_PLANILHA.xls – pois a  
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célula  está  bloqueada  em  1,000  (um)  –  as  Licitantes  devem  inserir  seus  respectivos  preços  

unitários com BDI na coluna Valor Cotado, cientes de que o BDI aplicado pela Empresa não  é o  

que  está  sendo  apresentado  pela  Planilha  de  Orçamento  fornecida.  Este  entendimento  está  

correto? 

3) Apesar do coeficiente responsável pelo cálculo dos encargos sociais não  

estar sendo aplicado às fórmulas da Planilha de Orçamento fornecida, estamos entendendo que  

as Licitantes  devem apresentar o  valor aplicado pela Empresa, já que o campo está disponível  

para edição, cientes de que tal interferência já foi calculada nos preços unitários apresentados  

na coluna Valor Cotado. Este entendimento está correto? 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.” 

 

RESPOSTA: 
 
 
Conforme previsto no Edital: 

12.1.1.  A Proposta Comercial  inicial  a  ser  anexada  deverá  conter  o  valor global  dos  serviços  licitados.  Os 
valores unitários serão exigidos apenas na Proposta Ajustada.”  

 
 
 Dessa forma, não há obrigatoriedade de que a planilha  L200282.1_PLANILHA.xls  seja   apresentada  na  fase  de  

Cadastramento de  Proposta junto com a Proposta Comercial. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de março de 2021. 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira da SUDECAP
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