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LICITAÇÃO SRP URBEL/SMOBI Nº 004/2021 – CC 

ESCLARECIMENTOS AOS INTERESSADOS Nº 3 

 

 

Processo nº. 01.014.429/21-54 

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços e obras de recuperação, mitigação 
e estabilização de edificações e das áreas de risco geológico, através da operacionalização 
do Programa Estrutural de Áreas de Risco junto às vilas, favelas e áreas de interesse social 
do Município de Belo Horizonte. 
 

Assunto: Esclarecimentos da Comissão Permanente de Licitação da Urbel à pergunta de 

interessado pela Licitação SRP URBEL/SMOBI 004/2021-CC. 

 

 

Perguntas: 
 

Em análise ao edital e seus anexos verificamos que: 
  
É pedido no item 13.7.4.1: “Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 
competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido, correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da contratação, correspondente ao somatório do valor dos lotes 
a que se pretende concorrer, nos termos do disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993.” (grifos nossos). 
  
1. Pelo nosso entendimento caso a licitante queira participar dos 03 (três) lotes, ela deverá 
apresentar o patrimônio líquido mínimo no valor de R$ 10.490.406,42, correto?  
 
2. Porém a forma de contratação será por lotes, ou seja, um contrato para cada lote, correto?  
  
Sendo a contratação por lote, a solicitação da apresentação do patrimônio líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, correspondente ao somatório 
do valor dos lotes a que se pretende concorrer, tal solicitação estaria violando ao item I, § 1º 
do art. 3 da Lei Federal 8.666/93. E também indo contra ao Acórdão 768/2007 - TCU Plenário 
(Sumário) “Não cabe condicionar a participação de empresas interessadas em mais de um lote 
à comprovação de patrimônio líquido de forma cumulativa.” (grifos nossos). 
  
Diante disso questionamos: 
 
3. Poderá a licitante que deseje participar de dois ou mais lotes apresentar patrimônio líquido 
correspondente 10% do valor da contratação por lote? 

4. Caso a resposta anterior seja negativa, neste caso então poderá a licitante que deseja 
participar de dois ou mais lotes apresentar envelopes de habilitação em igual número, 
individualizado, aos lotes que deseja participar? Tendo em vista os envelopes da Proposta de 
Preços deverão ser entregues de forma individualizada por lotes. 

 

http://13.7.4.1/
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Respostas: 

1. Sim 

2. Sim 

3. Não. O item 13.7.4.1 do edital informa que deve ser apresentado “Documento arquivado na 
Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio 
líquido, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, correspondente ao 
somatório do valor dos lotes a que se pretende concorrer, nos termos do disposto nos §§ 
2º e 3º, do art. 31, da Lei Federal n.º 8.666/1993.”  
O item I, § 1º do art. 3 da Lei Federal 8.666/93 e o Acórdão 768/2007-TCU (02/05/2007) não 
estão sendo violados. 

4. Não.  O item 13.3 do edital informa que “a documentação de habilitação deverá ser 
apresentada em envelope único, considerando a unicidade dos critérios exigidos, sendo 
obrigatória a identificação dos lotes a que se pretende concorrer, na sua parte externa, 
de forma a orientar a análise da qualificação econômico financeira.” 

 
 
 

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

Débora Maria Moreira de Faria 

                                 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


