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Pregão Presencial nº 12/2014 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema 

eletrônico eleitoral via internet. 

 

 

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, informa aos que interessar 
possam e torna público que fica alterado os itens 6.19, 17.3.2 e 17.3.3 do Edital 
do Pregão Presencial nº 12/2014, conforme especificado a seguir. 
Permanecem mantidas as demais disposições editalícias.  

 

 

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;  
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. 
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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 
 
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. 
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