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PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014 
 
 
 
Prezados licitantes, 
 
 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão 
Presencial nº 12/2014, presto-me a esclarecer dúvidas enviadas. 
 
 
a) DO CREDENCIAMENTO: 
 

Não procede a alegação de falta de indicação de horário ou prazo para 
o recebimento dos documentos relacionados ao credenciamento dos 
representantes, uma vez que o Edital estabelece claramente em sua primeira 
página: 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CREDENCIAMENTO: até as 10h do dia  
11 de setembro de 2014 – horário local. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 10 horas do dia 11 de 
setembro de 2014 – horário local. 
LOCAL: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra 
Dourada, salas 401 a 409, em Brasília, Distrito Federal, CEP 70300-902. 

 
 
b) INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA:  
 

O texto do item 6.19 passa a ter a seguinte redação: 
 
6.19. Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao 
estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.  

6.19.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove 
que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão.  
6.19.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou 
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 
efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para 
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre 
outros, os seguintes procedimentos:  

6.19.2.1.questionamentos junto à proponente para a 
apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade; 
6.19.2.2. verificação de acordos coletivos, convenções coletivas 
ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;  
6.19.2.3. levantamento de informações junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social;  
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6.19.2.4. consultas a entidades ou conselhos de classe, 
sindicatos ou similares;  
6.19.2.5. pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  
6.19.2.6. verificação de outros contratos que a proponente 
mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;  
6.19.2.7. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas 
publicados por órgãos de pesquisa; 
6.19.2.8. estudos setoriais;  
6.19.2.9. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal;  
6.19.2.10. análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 
excepcionalmente favoráveis que a proponente disponha para a 
prestação dos serviços;  
6.19.2.11. demais verificações que porventura se fizerem 
necessárias.  

 
 
c) DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
 

A aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993 é 
subsidiária àquelas constantes da Lei nº 10.520, de 2002. No entanto, no Edital 
de Pregão Presencial nº 12/2014, elas não se contradizem, ao contrário, se 
complementam. 

Tendo em vista que a modalidade eleita não é PREGÃO 
PRESENCIAL, pois o CAU/BR ainda não possui credenciamento para licitar 
por meio de Pregão Eletrônico (medida já em andamento), note-se que a 
primeira parte da sanção de Pregão é auto-aplicável. No entanto, o 
descredenciamento do SICAF é impossível para este Conselho, posto que 
também não opera referido sistema.  

Deste modo, a regra do Pregão, esta sim, é aplicável naquilo “que 
couber”, sendo discriminadas as sanções na forma prevista no edital. 
 
 
d) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ÍTEM 26 E 27):  
 

O texto do item 17.3.2 e item 17.3.3, do Termo de Referência, passam 
a ter a seguinte redação: 
 
17.3.2 A comprovação da boa situação financeira da licitante poderá ser feita 
por intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis 
maiores ou  
iguais a 01 (um) para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC) a serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no item 
17.3.1, resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LIQUIDEZ GERAL: 
LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
            Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 
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SOLVÊNCIA GERAL: 
SG =                          Ativo Total 
          Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo 
 
LIQUIDEZ CORRENTE: 
LC =    Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
17.3.3 Alternativamente, a licitante que desatender ao disposto nos subitens 
17.3.1 e 17.3.2 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação. 
 
 
d) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ÍTEM 29 E 30): 
 

Em relação à impugnação do item 17.3 do Termo de Referência (anexo 
I do Edital de Pregão Presencial nº 12/2014), esclarece este Conselho que, em 
relação à exigência alternativa de apresentação de balanço patrimonial que 
comprove a boa situação financeira da licitante ou comprovação de patrimônio 
líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado, é entendimento do 
Tribunal de Contas da União (TCU), com base na Instrução Normativa/MARE 
nº 5, de 21 de julho de 1995, que tais requisitos sejam exigidos de forma não 
cumulativa e a critério da Administração, no caso de não atendimento do 
requisito inicial.  

Assim, seguindo orientação do TCU, a Administração não pode exigir 
mais de uma condição de qualificação econômico-financeira, ou exige a 
comprovação de boa situação financeira com adequados índices de balanço 
patrimonial, conforme item 17.3.2 do Termo de Referência, ou exige a 
demonstração de patrimônio líquido, como expresso no item 17.3.3 do referido 
instrumento. 

Neste sentido, seguem orientações do TCU:  
 

“Comprovação da boa situação financeira da empresa deverá ser avaliada 
mediante aplicação de índices contábeis previstos no ato convocatório de 
forma objetiva. Não podem ser exigidos índices e valores que não são 
usualmente adotados para avaliação da boa situação financeira de empresas. 
Instrução Normativa/MARE nº 5, de 21 de julho de 1995, que estabelece os 
procedimentos destinados à implantação e operacionalização do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Serviços Gerais (Sicaf), disciplina que a 
comprovação da boa situação financeira das empresas inscritas nesse sistema 
terá por base a verificação dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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SG =                   Ativo Total  
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =    Ativo Circulante 
          Passivo Circulante 
 
Esse regulamento dispõe ainda que as empresas que apresentarem resultado igual 
ou menor do que 1 em qualquer um dos índices apurados devem comprovar, para 
fins de habilitação, considerados os riscos para Administração e a critério da 
autoridade competente, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite 
previsto na Lei nº 8.666/1993. Citada exigência deve constar do ato convocatório.” 
(http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF) 
 
 
“22. São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC) os índices utilizados pelo 
subitem 6.3 do edital (fl. 22) para a comprovação da boa situação financeira da 
proponente. Quanto maiores esses índices, melhor. Um índice de LG menor do que 
1 demonstra que a empresa não tem recursos suficientes para pagar as suas 
dívidas, devendo gerá-los. Já um índice de LC menor do que 1 exprime que a 
empresa não possui folga financeira a curto prazo. Se os dois índices forem 
maiores do que 1, a empresa estará financeiramente saudável.  
23. Com esses índices, a administração procura avaliar se a licitante possui as 
condições financeiras necessárias ao cumprimento das obrigações, assegurando o 
sucesso da contratação. Embora a lei permita, a ANS não cumulou na licitação 
a exigência de garantias representadas por índices contábeis e capital 
mínimo, pois se os primeiros fossem aceitáveis, o segundo seria dispensável.  
24. Nesse sentido, qualquer empresa de pequeno ou grande porte poderia 
participar da concorrência, independentemente de capital ou de patrimônio 
líquido mínimo, desde que tivesse os seus índices contábeis nos valores 
normalmente adotados para comprovar uma boa situação financeira. 
(TCU, Acórdão nº 247/2003, Plenário, rel. Ministro Marcos Vilaça)”. 
 

Com tal possibilidade de exigência alternativa de qualificação 
econômico-financeira, tem-se a possibilidade de participação de um maior 
número de licitantes no procedimento licitatório, sem descurar da exigência de 
comprovação da capacidade financeira para exequibilidade do contrato, 
conforme recomendado pelo TCU. 
 
 
e) DA PROVA DE CONCEITO: 
 
 Não procede a alegação de que a regra é exagerada, uma vez que se 
faz necessária a demonstração na prova de conceito que a empresa tem 
condições de atender a totalidade das funcionalidades requeridas no Anexo III 
do Termo de Referência, sem a qual não deve este Conselho promover a 
contratação da licitante. 
 
 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF
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f) DA CAPACIDADE TÉCNICA: 
 
 Não procede a alegação de que está se restringindo o atestado de 
capacidade técnica a eleições apenas em Entidades de Fiscalização do 
Exercício Profissional, pois o inciso II do item 6.1 do Termo de Referência 
previu, ainda, entidades assemelhadas às Entidades supra citadas. Assim, 
esclarecemos que entende-se por entidades assemelhadas, todas aquelas que 
tenham abrangência nacional e haja subdivisão de eleição em todos os 
estados da federação. 
 Cumpre destacar, ainda, os pontos a seguir: 

 O número de arquitetos e urbanistas ativos envolvidos supera a casa de 
108.000 (cento e oito mil). Além desses, essa eleição terá a participação de 
300 (trezentas) Institucionais de Ensino que elegerão representantes para 
compor a Plenária do CAU/BR; 

 Os Conselhos Profissionais diferenciam-se de outras instituições como 
clubes e agremiações, por possuírem eleições distintas em todos os estados 
da federação, com a formação de chapas e com disputas regionalizadas, por 
isso a exigência de pelo menos entidades assemelhadas (âmbito nacional e 
eleições regionalizadas); 

 A eleição do CAU/BR será formada por diversos colégios eleitorais e 
estruturas de acompanhamento em todos os CAU/UF (26 estados e o Distrito 
Federal); 

 Trata-se da primeira eleição realizada pelo próprio CAU/BR após a sua 
criação, o que confere a esse certame um alto grau de importância, sem 
margem para erros, indisponibilidade técnica, execução parcial ou falta de 
transparência. 
 

 

Brasília, 09 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 

Pregoeiro 


