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REF: A

comprovação de boa situação financeira da empresa Art. 31 Lei N° 8666/93

Em atenção à solicitação da egrégia Comissão de
Licitações, foi encaminhada via o Gabinete do Prefeito, a este funcionário publico, na função
de Contador dentro do quadro de funcionários da Prefeitura, e também na qualidade de
profissional da Area Contábil na referida comissão, a solicitação para emissão de parecer
visando esclarecer e orientar a aplicação pelo setor de licitações de maneira mais coerente e
correta, do contido no Art.31,inciso I, parágrafo 5°, da Lei N° 8666/93, mais especifiCamente
da aplicação do contido nos § 1° e § 5°
"Art.". 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-6 a:
1 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício s )cial, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação finani;eira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
§ 1° A exigência de indices 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 à exigência de valores minimos de faturamento
anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei n° 8 883 de
1994)
§ 5° A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita da forma
ob'etiva, através do cálculo de indices contábeis previstos no edital e deviclamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado inicio ao certame
licita tório, vedada à exigência de indices e valores não usualmente adotados parki correta
avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da
licitação. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994) "
Analisar de forma objetiva é estudar utilizando parâmetros e métodos cientificos, deixando de lado as impressões pessoais o senso comum
e a subjetividade, é apresentar o objeto de forma concreta, buscando maior proximidade com a realidade, deixando de lado as:impressões
do observador.
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Da analise do teor da legislação citada, podemos concluir
que a mesma objetiva claramente limitar-se a comprovação da boa situação financeira e
econômica da empresa licitante, por meio de indices necessariamente indispensáveis para a
sua comprovação, vedada A exigência de indices e valores não usualmente adotados para
tanto, visando com isso não comprometer a competitividade do certame, mas dando aos
trabalhos da comissão de licitações e ao poder publico mais segurança e garantias nas
negociações com as empresas, selecionando os licitantes com capacidade econômicofinanceira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. 0 objetivo, portanto, é
prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer
responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e,
durante a execução da obrigação contratada, não apresentasse capacidade para concluir o
objeto da obrigação.
Por conseguinte, a empresa deverá dotar-se de capacidade
financeira para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, contar com possíveis
atrasos no pagamento. Nesse sentido, não é demais relembrar que os prazos de pagamento,
ou melhor, os atrasos de pagamento, bem como as cláusulas contratuais (em especial a do art.
78, XV, da Lei 8.666/93) que estabelecem condições mais favoráveis à Administração
(contratante) do que á. empresa vencedora da licitação (contratada). Por exemplo: sem direito
a reclamação, a empresa contratada deverá aguardar o prazo de pagamento, geralmente de 30
dias após a apresentação dos documentos de cobrança, bem como um possível atraso de 90
dias (art. 78, XV) — a resultar em 120 dias — para só então ter o direito de pleitear a suspensão
da execução do contrato.
Portanto, a exigência dos indices em tese, tem sua
importância e relevância, se avaliada sob a luz da capacidade econômico-financeira da
empresa de suportar eventuais atrasos no pagamento.
Percebe-se também que a Lei de regência somente admite
aqueles indices realmente indispensáveis, e com toda razão, não seria razoável que houvesse
a inclusão, em clausulas editalicias, de indices com quocientes que, porventura tivessem o
condão de limitar a participação de interessados nos certames licita tórios.
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Inicialmente devemos ater ao que se entende seja boa
situação financeira e econômica da empresa e para tanto vejamos a seguir:

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA
A grosso modo, a fundamentação de solidez e de sucesso
financeiro de uma empresa é mensurada muitas vezes pelo nome que a empresa tem no
mercado, pela aceitação do produto que ela vende, e até mesmo pela sua aparência. Via de
regra, é muito comum medir o sucesso da empresa de forma emocional.
A simples comparação dos elementos do Ativo com os do
Passivo, propicia ao usuário do Balanço Patrimonial uma visão panorâmica da Situação
Financeira da empresa a curto e o provável prognostico, em longo prazo (para os exercícios
sociais seguinte ao encerramento do Balanço). Não se avalia o desempenho de uma gestão
apenas pelo resultado liquido do exercício (seja este lucro ou prejuízo), mas por uma série de
componentes, indicativos da operação do negócio.
A análise das demonstrações contábeis pode ser
entendida, como um conjunto de técnicas que visa demonstrar a situação financeira, e assim a
capacidade de avaliar a performance da rentabilidade e da estabilidade da empresa em
determinado momento, e tem por objetivo à avaliação ou estudo da viabilidade, da solidez e a
elaboração do seu diagnóstico econômico-financeiro, onde os indicadores de liquidez têm por
finalidade, transformar uma diversidade de dados financeiros em informações de natureza
gerencial, permitindo analisar em que medida à empresa está em condições de cumprir as
obrigações de natureza financeira, ou seja, a capacidade que a empresa tem para honrar os
compromissos financeiros a curto/longo prazo, assim como prognósticos sobre' o seu
desempenho futuro, auxiliando o gestor na tomada de decisão.
Tais indicativos se baseiam em "indices financeiros", que
nada mais são que fórmulas objetivas, medindo determinadas características da gestão.

COEFICIENTES PATRIMONIAIS
São as proporções porcentuais dos valores do Ativo e do
Passivo com relação ao valor total desses grupos, consiste em estabelecer relações entre
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contas e agrupamentos de contas do Balanço, constituem a distribuição dos valores no Ativo
e no Passivo, mostrando, no Ativo, onde a empresa concentra maiores aplicações de capitais
e, no Passivo, a prevalência de capital próprio ou de capital alheio no giro da empresa.
No Ativo a dosagem dos capitais varia de uma empresa
para outra. Já no passivo, o bom senso recomenda que em qualquer tipo de empresa o capital
próprio deve prevalecer sobre o alheio, e neste sempre que possível, o longo prazo sobre o de
curto prazo.
A correta interpretação dos indicadores proporciona ao
gestor condições segura para tomada de decisão.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
A liquidez é a capacidade que a empresa tem em pagar
os compromissos assumidos de curto prazo/longo prazo. Ela pode ser considerada como um
processo de decomposição das partes que constitui o Balanço Patrimonial, a fim de melhor
interpretar os seus componentes que deverão ser analisados e entendidos como decorrente de
uma situação financeira da empresa.
A situação Financeira é o estado de liquidez, ou seja, é o
estado caracterizado pelo perfeito equilíbrio entre os valores pecuniários que recebe e/ou vai
receber em prazo curto e os mesmos valores que paga e/ou vai pagar nesse mesmo prazo. A
quebra de sintonia desses fluxos faz que a empresa sofra momentos ou períodos de sufoco
financeiro e outros de folga, muitas vezes até com sobejos ociosos de caixa.
Ela é demonstrada pela comparação dos valores
circulantes do ativo e os valores circulantes do passivo.
As fontes de mercado pelas publicações especializadas
em área econômica, aponta aos indices mais usados, para dar ao analista uma idéia firme da
SITUAÇÃO FINANCEIRA da empresa.
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1 - LC - LIQUIDEZ CORRENTE AC

ATIVO CIRCULANTE

PC

"PASSIVO CIRCULANTE
Mostra a capacidade da empresa de solver seus

compromissos vincendos em curto prazo. Indica quanto A. empresa possui em recursos
disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas
de curto prazo. Quando o valor é superior a um é frequentemente assumido que a empresa
possui uma boa situação financeira de curto prazo
Este índice é considerado bom pelos analistas quando
superior a 1,20 ou 120%. Ou seja, significando que para cada R$ 1,00 de dividas em curto
prazo a empresa teria R$ 1,20 demonstrando com isto uma margem de segurança de 20%.

2 - LG ou LT - LIQUIDEZ GERAL ou LIQUIDEZ TOTAL
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÊL A LONGO PRAZO

AC + RLP

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVÊL A LONGO PRAZO

PC + ELP

Mostra a liquidez geral da empresa, abrangendo os
valores a receber e a pagar de prazos curto e longo. Também este índice é considerado bom
pelos analistas quando superior a 1,20 ou 120%. Ou seja, significando que para cada R$ 1,00
de dividas a curto e em longo prazo a empresa teria R$ 1,20 significando com isto uma
margem de segurança de 20%.

3- PC + ELP INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
ATIVO TFAL

AT
PC + ELP =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI VÉL A
LONGO PRAZO
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0 Grau de Endividamento ou índice de Solvência Geral
expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total
de suas dividas. Mede o nível do recurso a Capitais Alheios no Total aplicado, mostra até que
ponto cada real aplicado no Ativo, esta comprometido pelas dividas ou quanto do Ativo esta
absorvido pelas dividas Quanto maior for o indicador, mais endividada está 6. empresa e,
portanto, mais arriscado será para um potencial credor emprestar-lhe dinheiro, porque
menores serão as garantias oferecidas Varia geralmente entre 0 (caso em que não há qualquer
obrigação da empresa para com terceiros) e, geralmente, como limite máximo 1 (caso em que
os Capitais Próprios são nulos).
Envolvem além dos recursos líquidos, também os
permanentes.
As praticas para analise e interpretação dos balanços,
apontam que as fontes de analise do mercado econômico considera a escala a seguir para
enquadramento de analise e interpretação dos ÍNDICES CONTÁBEIS/FINANEIROS.
LC - LIQUIDEZ CORRENTE e LIQUIDEZ GERAL ou LIQUIDEZ TOTAL

• <(menor) que 1,00: Deficitária

• 1,00 a 1,35: Equilibrada

• (maior) que 1,35: Satisfatória

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
• < (Menor) que 0,75: Deficitária

• 0,75 a 1,00: Equilibrada
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• (maior) que 0,100: Satisfatória

Lembra ainda este técnico, que para se ter um grau de
entendimento sobre a situação patrimonial, econômica e financeira de uma
empresa/organização, é essencial a compreensão da nomenclatura e estrutura das
demonstrações contábeis que devem ser compreensíveis para aqueles que a deseja analisar e
avaliar, ajudando-os a identificar a eficiência da gestão de recursos econômicos e das
demonstrações financeiras que devem proporcionar informação acerca da posição financeira,
e alterações desta, e que um balanço patrimonial bem estruturado com a correta classificação
das contas pela contabilidade irá gerar indices de qualidade para uma melhor tomada de
decisão dos gestores.
No entanto a simples apuração dos indices com as suas
tradicionais formulas, pelos balanços, pode muitas vezes não representar a menor noção da
realidade financeira da empresa, pois em muitas vezes não houve a devida seriedade da parte
técnica contábil/administrativa da empresa no real conteúdo do representativo das contas e
grupos do balanço, gerando com isso indices ilusórios e irreais.
Por este modo, vê-se que o registro, controle e
interpretação dos fenômenos que afetam as circunstâncias patrimoniais, financeiras e
econômicas de uma empresa devem ser desempenhados por profissionais qualificados.
A empresa tem que ter bons gestores sérios e bem
intencionados, capazes de manter uma empresa que atenda as necessidades dos clientes, e
que a informação e a fiabilidade desta, significa que a informação tem de estar liberta de
erros materiais e de juizos prévios, ao mostrar apropriadamente o que tem por finalidade
apresentar ou se espera que razoavelmente represente, como exemplo podemos citar
recentemente o caso do Banco Panamericano, onde após a decretação da intervenção do
Banco Central, foi constatado que o lastro dos títulos a receber de clientes. não representava
o valor escriturado, evidentemente que neste caso foi considerado fraude, mas podem ocorrer
nas empresas erros não intencionais mas muitas vezes por descuido, omissão, e até falta de
conhecimento dos profissionais técnicos designados para a função.
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SOB A LEGISLAÇÃO
Uma vez colocado o assunto em pauta e a analise
apresentada sob o aspecto técnico contábil/financeiro, antes de se definir por um percentual
ou uma tabela de indices a serem aplicados para os editais dos processos licitatórios,
objetivando o cumprimento da aferição da qualificação econômico-financeira do licitante,
dentro dos objetivos interpretados pelo contido na legislação legal sobre licitações, este
técnico julga conveniente uma analise sobre o encontrado com relação à parte de legislação
aplicada e interpretada, aos entendimentos nos diversos bancos de informações consultados
pela internet, com os mais diversos comentários de técnicos da area e discussões jurídicas de
diversas fontes técnicas, procedimentos e julgados que se pode apurar dos tribunais de contas
e de órgãos governamentais, e os entendimentos de aplicação da legislação encontrada nas
pesquisas pertinentes ao assunto, conforme segue:

19 de Julho de 2013
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Possibilidade Legal de Verificar a boa situação
financeira do Licitante por meio CIAD Patrimônio
Liquido
"A capacidade econômico-financeira de uma empresa licitante também
poderá ser mensurada através do Capital Social (CS) e Patrimônio
Liquido (PL), ainda que estes elementos sejam examinados
isoladamente",
A redação do disposto no artigo 31, § 1°, da Lei 8.666/93, refere-se
aos indices contábeis que podem ser exigidos no edital para aferir. a
qualificação econômico-financeira, limitando-se A demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que
terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitarse-6 a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 12 do
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
§ 12 A exigência de indices limitar-se-á à demonstragão 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, indices de
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
§22 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 liquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § lo
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".
capital mínimo ou o valor do patrimônio liquido 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
data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para
esta data através de indices oficiais.
"2 0
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§ 42 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 liquido atualizado
e sua capacidade de rotação.
§ 52 A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de indices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado inicio ao certame
licita tono, vedada ã exigência de indices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

Nessa esteira, o § 2° possibilita que a Administração também avalie
a capacidade econômico-financeira do licitante através do Capital
Social ou Patrimônio Líquido:".

"§ 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 liquido minim, ou ainda as garantias previstas no § lo
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".

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.
§ 12 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia: í.
I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; .
II - seguro-garantia;
Ill - fiança bancária.

.

§ 22 A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por
cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 32 deste artigo.
§ 32 Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta
complexidade tecnica e riscos tinanceiros consideraveis, demonstrados atraves de
parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia
previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do
contrato. .
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§ 42 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida após a
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
§ 52 Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela
Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá
ser acrescido o valor desses bens.

Dessa explanação ainda, depreende-se que o objetivo da Administração
não é inserir no Edital o maior número de exigências possíveis, mas
apenas aquelas suficientes a revelar a capacidade econômicofinanceira do licitante. Por conseguinte, o que importa para o Poder
Público é a garantia de cumprimento do contrato, logo, se apenas uma
das exigências forem satisfeitas e esta permitir A Administração
assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, restará atendido
o espirito da Lei de Licitações.
Sob a luz da instrumentalidade do Edital, as disposições nele
contidas deverão vislumbrar o atendimento ao interesse público. 0
ato convocatório não é um "fim" em si, mas um "meio" para atingir-se
a necessidade administrativa.
Com efeito, se o interesse da Administração é selecionar uma empresa
com capacidade financeira, ainda que substitua indices contábeis
pelo patrimônio liquido, terá a necessária qualificação econômicofinanceira para atender ao presente objeto.
Considerando que as exigências editalicias não poderão restringir a
participação de licitantes, ao contrário, deverão favorecer o
ingresso do maior número de licitantes e, com isso, implementar o
caráter competitivo da licitação, torna-se benéfico ao espirito
concorrencial dos certames licita tórios que o julgamento esteja
alinhado aos princípios da competitividade, economicidade,
razoabilidade e interesse público. Sendo assim, justificável a
substituição dos indices contábeis (quando o índice de liquidez
apresentar resultado igual ou menor que 1) pelo patrimônio liquido
não inferior a 10% do valor estimado da contratação.
Da mesma forma, a Constituição Federal, de forma peremptória,
determina em seu artigo 37, inciso XXI:

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
aualificach'o t4r.nir. e oconAminamdi

nwic iaarantia do

cumprimento das obrifiaÇões". (g.n.)
Fato incontroverso que a demonstração dos indices, como evidenciado
anteriormente, não é o método seguro e infalível para assegurar o
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cumprimento das obrigações. Só é uma ferramenta a mais a subsidiar a
busca pela melhor escolha.
Cumpre observar o comando geral definido no citado dispositivo
constitucional: ... as obras, serviços, compras... serão
contratados mediante processo de licitação pública..., o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
INDISPENSÁVEIS A garantia do cumprimento das obrigações." (g.n.).
A Administração Pública Federal, conforme Instrução Normativa SLTI
n° 02/10, artigo 44, dispôs:

"INSTRUÇÕES NORMATIVAS".
INSTRUÇÃO NORMATIVA N2 02, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010.
(Compilada — com as inclusões e alterações das IN/n2s 1 e 5, de 2012).

Estabelece normas para o
funcionamento do Sistema de
Cadastramento
Unificado
de
Fornecedores - SICAF no âmbito dos
órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG.

A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n2
10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto n2 3.722, de 9 de janeiro
de 2001, resolve:
Art. 44. 0 instrumento convocatório deverá prever,
também, que as empresas que apresentarem resultado igual ou
menor que 1 (um), em qualquer dos indices referidos no inciso V do
art. 43 desta norma, quando da habilitação, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio liquido
minim, na forma dos §§ 22 e 32, do art. 31 da Lei n° 8.666, de 1993,
COMO Qxigencia

para sua habilita0o, podendo, ainda, ser soiicitada

prestação de garantia na forma do § 12 do art. 56 do referido diploma
legal, para fins de contratação.
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Vários órgãos da Administração Pública Federal aceitam o "patrimônio
liquido" em substituição aos indices contábeis. Como exemplo, segue
a clausula 13.4.3 do Pregão Eletrônico n. 29/2011 (PROCESSO N°
08005.000741/2011-13), instaurado no âmbito do MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA do Governo Federal:

"13.4.3 — QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA".
((...)c) As empresas que apresentarem resultado iqual ou menor
do que um 01 (um) em qualquer dos indices referidos acima,
deverão comprovar que possuem capital mínimo ou patrimônio
liquido mínimo até 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação, ou superior, por meio de Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, de acordo com o disposto no art.
31, §3° da Lei n°8.666/1993;".

Em idêntica posição, o Tribunal de Contas da União pronunciou-Ise:

"ACORDÃO 1871/2005 - Plenário".
"(...) 30. Poder-se-ia conjecturar, numa leitura favorável à legalidade
do edital, que o item 52.4.7, que estabelece a obrigatoriedade de
comprovação do capital social integralizado (fls. 14 do Anexo),
presta-se, exclusivamente para valorar a exigência requerida pelo
item 52.3.2, que exige, para as empresas que apresentarem
indices contábeis iquais ou inferiores a 1, a comprovação de
possuírem capital mínimo ou patrimônio liquido mínimo não
inferior a 10% da soma do valor total de sua proposta de cada
lote".
Portanto, o licitante que não tenha atingido os indices mínimos
preconizados no Edital, poderá demonstrar sua capacidade financeira
por meio do Capital Social ou Patrimônio Liquido, mesmo porque uma
empresa que tenha feito grande investimento poderá ter seus índices
comprometidos, nada obstante tal investimento tenha elevado sua
capacidade operacional.".

RECOMENDAÇÃO
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Quanto aos indices contábeis, este técnico, pelo que
apurou durante as pesquisas tanto na Area técnica Econômico/Financeira, quanto na Area da
aplicação da legislação para elaboração do trabalho, apresenta a justificativa/sugestão que
recomenda, dentro da lógica de incentivo a participação do maior numero de concorrentes,
ser aplicada,

A Lei de Licitações, ao tratar do assunto em questão,
versou em seu artigo 31, § 5°:
"A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de indices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado inicio ao
certame licita tório, vedada ez exigência de indices e valores não usualmente
adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação."

Da analise do dispositivo supra, depreende-se,
preliminarmente, as características a respeito da forma de se apurar a qualificação
econômico-financeira do licitante:

Considerando que os processos licita tórios praticados
pela Prefeitura Municipal de Batatais, são em sua grande maioria de fornecimento de
mercadorias onde os pagamentos somente são efetuados após a entrega destas, não
incorrendo, nas raras negociações onde ocorre a desistência do fornecedor, em risco
financeiro para o município.

Considerando ainda que estes fornecedores
ocasionalmente desistentes da entrega, depois de vencedores no sistema, têm como serem por
força do edital penalizados por outras formas tanto pecuniárias com aplicação de multas, ou
por suspensão temporária por curto ou longo prazo, recomenda seja aplicada A. faixa
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EQUILIBRADA com índice de 1,1 e 0,80 da escala, o que aumenta consideravelmente o
numero de competidores.

• 1,00 a 1,35: Equilibrada

1,1

• 0,75 a 1,00: Equilibrada

0,80
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