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2ª NOTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP N.º 162/2022 - DETRAN 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de manutenção predial 
preventiva e corretiva, a ser executada nos imóveis/edificações onde se encontram 
instaladas as dependências deste Departamento Estadual de Trânsito do Acre - 
DETRAN/AC, abrangendo as regionais do Baixo Acre (composta pelos municípios de 
Acrelândia, Rio Branco, Senador Guiomard e Plácido de Castro), Alto Acre (composta pelos 
municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri), Purus (composta pelos municípios de Sena 
Madureira, Tarauacá e Feijó) e Juruá (composta pelos municípios de Cruzeiro do Sul, 
Mâncio Lima e Rodrigues Alves), incluindo o fornecimento de peças, equipamentos, 
materiais e mão de obra, na forma estabelecida em Planilhas de Serviços e Insumos 
Diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil, doravante denominada SINAPI. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 
processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 
Diário Oficial do Estado, nº 13.265, pág. 35; Diário Oficial da União, nº 71, Seção 3, pág. 
218; todos do dia 13/04/2022; 2) Aviso de Suspensão, publicado no Diário Oficial do 
Estado, nº 13.274, pág. 20; Diário Oficial da União, nº 80, Seção 3, pág. 250; todos do dia 
29/04/2022; 3) Aviso de Reabertura, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.309, pág. 
48; Diário Oficial da União, nº 115, Seção 3, pág. 296; todos do dia 21/06/2022; 4) Aviso de 
Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 13.312, pág. 50; Diário Oficial da 
União, nº 118, Seção 3, pág. 255; todos do dia 24/06/2022; e ainda nos sítios: 
www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br; com o fim de cumprir princípios intrínsecos como 
transparência e legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 

 

1. IMPUGNAÇÕES/QUESTIONAMENTOS 

1.1. QUESTIONAMENTO 01: 

ITEM 12.3.3 DO EDITAL – DA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
IGUAL OU SUPERIOR A 10% DO VALOR DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
O Edital do pregão em vértice, estabelece na alínea c do subitem 12.3.3 – 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA – que caberá a licitante comprovar, por 
meio de respectivo balanço, que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do 
valor de sua proposta de preço. A saber: 

 

12.3.3. Qualificação Econômico-Financeira, 

c) O licitante deverá comprovar através seu balanço, que 
possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor de 
sua proposta, na forma da lei, de acordo com os §3º do artigo 
31 da Lei nº 8.666/93. 

No entanto, de forma contrária ao aduzido no dispositivo editalício supracitado, os § § 
2º e 3º do art. 31 da Lei 8.666/93 que, dentre outras, regem o referido instrumento 
licitatório, estabelecem que poderá a Administração exigir das licitantes comprovação 
de que possui PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL MÍNIMO de no mínimo 10% do 
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valor de sua proposta de preço, a fim de assegurar o adimplemento da pretensa 
contratação. Vejamos: 

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

(...) 

§ 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 líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o 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. 

(...) 

§ 3º 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. 

Observa-se que o edital diverge da real motivação da lei, que em verdade, 
faz clara inferência em deixar a opção aos licitantes para apresentarem ou capital 
social ou patrimônio líquido, de modo a não exceder 10% (dez por cento) da 
proposta cuja comprovação ocorre por meio do balanço patrimonial na forma da lei. 
A lição que do referido dispositivo legal, de forma literal, revela ao empregar a 
conjunção “ou”, que defeso a exigência de forma cumulativa e/ou una, pois não 
poderão as licitantes serem tratadas de forma desigual, ou seja, está explicito não se 
tratar de possiblidade de escolha, mas limite de ação para Administração no 
emprego dessa exigência. Até porque o patrimônio líquido de forma simplificada 
apenas representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um 
determinado momento, que é observada pela diferença entre o valor dos ativos e 
dos passivos da empresa, enquanto o capital social, representa o investimento 
efetuado pelos sócios na sociedade, em dado momento, por meio de títulos 
denominados ações. 

Deste modo, é certo que os citados registros contábeis, apenas informam a 
realidade dos dois anos anteriores à presente licitação, sobre o perfil de gestão ou 
apetite empresarial da licitante no seguimento em que atua, ou seja, como 
investidor. 

Deste modo, a licitação não poderá estabelecer injustificadamente 
tratamento diferenciado em relação aos licitantes, em função do seu perfil investidor 
e de gestão, nem compeli-los a imposição cumulativa das exigências do artigo em 
tela. 

A disposição legal deve ser observada em homenagem ao princípio da 
igualdade e da ampla participação, de modo que, todos aqueles atingidos pelo 
cumprimento da lei deverão receber tratamento igual, pois situações equivalentes 
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não devem ser tratadas de forma diversa. Este princípio veda tratamento 
desuniforme às pessoas como ensina. 

Apenas para fins de argumentação, ainda que o art. 31, § 2º., da Lei 
8.666/93,  possibilita-se exclusivamente o poder de opção da Administração sobre 
os licitantes, tal discricionariedade encontra limites, não podendo ser exercida de 
forma livre e sem critérios. Afinal existe a possibilidade de controle dos atos 
discricionários da Administração pela aplicação de princípios, pela motivação e pela 
autovinculação.  

Apesar de reconhecer que os atos discricionários possuem papel importante 
para a Administração Pública, existem critérios de controle destes atos para evitar o 
direcionamento de licitações ou alijamento injustificado de licitantes. Trata-se de 
resguardar o interesse público e garantir a efetivação dos direitos aos licitantes. 

Sendo assim é certo que mesmo o poder discricionário da Administração é 
limitado, principalmente quanto à competência, à forma e à finalidade. Logo, a 
atuação da Administração deve se dar nos limites estabelecidos pela lei para que 
não seja arbitrária. 

A corroborar com as alegações dessa impugnação, citamos Meirelles (2005, 
p. 168): 

“A discricionariedade administrativa encontra fundamento e 
justificativa na complexidade e variedade dos problemas que o 
Poder Público tem que solucionar a cada passo e para os quais 
a lei, por mais casuística que fosse, não poderia prever todas 
as soluções, ou, pelo menos, a mais vantajosa para cada caso 
ocorrente” 

Ocorre que no caso exposto a cláusula editalícia afronta o princípio da 
isonomia entre as licitantes e a ampla participação, frustrando a Administração a 
obtenção da melhor proposta no momento que finda de modo injustificado por 
preterir licitantes. 

Desta forma, urge a retificação do instrumento convocatório para que, em 
harmonia aos dispositivos legais acima aduzidos, seja oportunizado as licitantes 
comprovarem possuir Patrimônio ou Capital mínimo igual ou superior a 10% da 
proposta de preço. 

Ainda nesse sentido, vejamos a resposta do órgão a respeito da forma de 
averiguação do cumprimento da exigência de 10% do patrimônio líquido: 
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Perceba a contradição na resposta apresentada a solicitação de 
esclarecimento suscitada. 

No primeiro momento, o órgão informa que a licitante poderá abdicar de 
quantos itens forem necessários a fim de conseguir comprovar que a proposta 
ofertada corresponde a pelo menos 10% do valor Patrimônio Líquido que possui, ou 
seja, de forma individualizada, porém, mais adiante, pontua que a aferição dos 10% 
será feita de forma cumulativa a todos os itens da proposta o que significa que a 
licitante não poderá abdicar de nenhum dos itens, já que o critério de julgamento 
adotado será em cima da proposta como um todo. 

Neste sentir, para a devida análise dos documentos habilitatórios e em 
especial a proposta de preço, solicito esclarecimento quanto a divergência pontuada 
acima. 

 
 
 
1.1.1. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (DETRAN) 

Tendo em vista que a exigência de comprovação econômico-financeira dar-se-á 
através do Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor de sua proposta, não 
há que se falar em tratamento diferenciado entre as licitante, restando assegurada a 
competição e a ampla concorrência. 

Caso a empresa arremate mais de um item, porém não disponha de patrimônio 
liquido suficiente para atender a integralidade dos 10% de sua proposta, poderá 
abdicar dos itens que não atender por meio de declaração simples. Entretanto, a 
aferição dos 10% do patrimônio líquido, dar-se-á de maneira cumulativa entre os 
itens a serem indicados pelo licitante, após aferição dos mesmos, somando o valor 
global da proposta para análise. 

a) As certidões que comprovam a situação de falência ou concordata é de 
competência dos Tribunais de Justiça, de modo que caberá ao licitante recorrer 
àquele correspondente ao seu Estado. No caso de ausência de certidão, que seja 
apresentado documento equivalente que comprove a situação da empresa. 

b) Será necessária a apresentação de balanço patrimonial. 

c) O balanço autenticado e registrado exigido pelas comissões de licitações, regra 
geral, é a cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações transcritas no 
Livro Diário, contendo a autenticação da Junta Comercial no termo de abertura e 
encerramento. Entretanto, caso a Junta Comercial não mais registre os Livros 
(Balanços), haverá a imposição para os mesmos, da ECD perante a Receita Federal. 

d) Da data da abertura do certame. 

e) A comprovação econômico-financeira será exigida de todos os licitantes, cabendo 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o benefício para regularização 
tardia somente no que tange a regularidade fiscal e trabalhista. 
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1.2. QUESTIONAMENTO 02: 

ITEM 12.3.3 DO EDITAL - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
A respeito da qualificação econômico-financeira da empresa licitante, solicitamos 
esclarecimento para as seguintes indagações: 
a) No caso de inexistir distribuidor, junto ao Fórum da sede da licitante, apto a 
expedir certidão centralizada de falência, concordata, recuperação judicial ou 
certidão negativa de ação cível, como deverá ser feita tal comprovação? 
b) No caso das empresas sobre regime de tributação do simples nacional, embora o 
SPED seja facultativo, poderá ser apresentado o de 2021 em substituição ao 
balanço patrimonial? Nesse mesmo caso, havendo a prorrogação legal do prazo 
para apresentação dos impostos pela SRF, o balaço patrimonial de 2020 (registrado 
na junta) poderá ser apresentado no mês de maio para admissibilidade de 
habilitação? 
c) As empresas sobre o regime de tributação Lucro Presumido e Real poderão 
apresentar somente o SPED de 2020 até último dia útil de junho? havendo a 
prorrogação legal do prazo para apresentação dos impostos pela SRF, será admitido 
para habilitação a ECD pelo período da prorrogação? 
d) As documentações que possuírem prazo de validade, tais quais as CNDs 
solicitadas para habilitação jurídica e financeira serão consideradas a contar da 
solicitação ou da abertura do certame? 
e) Considerando que o objeto do presente processo licitatório trata-se de prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, está correto o entendimento que 
o disposto na alínea A do subitem 12.3.3 iguala-se a letra de lei morta, ou seja, não 
há aplicabilidade, devendo, portanto, as microempresas e empresas de pequeno 
porte apresentarem seus respectivos balanços? 
Importa ressaltar, que os esclarecimentos e indagações feitas acima se mostram 
necessárias para o exame dos documentos de habilitação tanto pela referida 
Comissão de Licitação quanto pelos demais proponentes participantes do torneio, 
em harmonia aos princípios da imparcialidade e do julgamento objetivo. 
 
 
1.2.1. RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO (CPL) 

A impugnante insurge nos autos com os seguintes questionamentos: 

a) No caso de inexistir distribuidor, junto ao Fórum da sede da licitante, apto a expedir certidão 
centralizada de falência, concordata, recuperação judicial ou certidão negativa de ação cível, 
como deverá ser feita tal comprovação? 

No caso de ausência de distribuidor do município sede da pessoa jurídica na 
qualidade de licitante em sua substituição é aceitável a comprovação das certidões emitidas 
pelo ente federativo em que a licitante possui sede, qual seja Estado do Amazonas. 
Salienta-se que as certidões são emitidas gratuitamente. 

Recomenda-se acessar o site https://www.tjam.jus.br/ > Menu > Pedido de 
Certidão> Escolher entre certidão de 1º ou 2º grau, após isso fazer o cadastro de pedido de 
certidão, como na opção de comarca somente possui o município de Manaus é 
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perfeitamente aceitável. No campo “modelo” possuem as opções: cível, criminal, falência e 
recuperação de crédito, dentre outros. Assim que preencher o campo “e-mail” a certidão 
será enviada para o endereço eletrônico informado. 

Como cada site é diferente e tem suas peculiaridades, em caso de dúvidas 
entre em contato com o Tribunal de Justiça solicitando orientações, pois muitas vezes 
existem peculiaridades que podem ser exigidas em cada região. 

b) No caso das empresas sobre regime de tributação do simples nacional, embora o SPED 
seja facultativo, poderá ser apresentado o de 2021 em substituição ao balanço patrimonial? 
Nesse mesmo caso, havendo a prorrogação legal do prazo para apresentação dos impostos 
pela SRF, o balanço patrimonial de 2020 (registrado na junta) poderá ser apresentado no 
mês de maio para admissibilidade de habilitação? 

A lei determina que toda e qualquer empresa deve cumprir alguns requisitos, 
apresentando documentos que comprovem qualificação técnica, regularidade fiscal e 
trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação jurídica. 

A qualificação econômico-financeira serve para demonstrar que a empresa 
tem boa saúde financeira. E para isso, o principal documento comprobatório para verificar as 
finanças da empresa é o balanço patrimonial. 

A Lei 8.666/93 (lei das licitações) prevê no art. 31: 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á 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 índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;” 

A princípio, a lei permite que seja exigido balanço patrimonial nas licitações. 
Apesar da Lei Complementar 123/06 permitir que MEs e EPPs utilizem o SIMPLES e 
dispense o balanço, isso se trata de uma questão tributária e contábil. 

A dispensa da escrituração do balanço não necessariamente se estende para 
outros cenários. Como as licitações públicas são regidas por normas próprias e legais. 
Dessa forma, como não existe dispensa de apresentação de balanço para MEs e EPPs nas 
licitações, sua apresentação é obrigatória para as empresas que desejam participar. 

Ainda, a alínea b.2 do item 12.3.3 é clara “serão considerados na forma da lei 
o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados”. 

c) As empresas sobre regime de tributação Lucro Presumido e Real poderão apresentar 
somente o Sped de 2020 até o último dia de junho? Havendo a prorrogação legal do prazo 
para apresentação de impostos pela SRF, será admitido para habilitação a ECD pelo 
período da prorrogação? 

A redação do Edital é clara no subitem b.1 que limita somente empresas com 
base no lucro real e que utilizem o SPED o prazo será até o último dia útil do mês de maio 
do ano seguinte. 
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As empresas que deverão apresentar a Escrituração Contábil digital 
transmitida pelo SPED são aquelas indicadas no art. 3º (caput) da Instrução Normativa nº 
2.003/2021, vejamos: 

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as 
equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos 
termos da legislação comercial. 

Para as empresas que possuem lucro presumido, não se aplica a referida 
condição, vejamos: 

§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica: 

(...) 

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 
cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995; grifo nosso. 

Assim, considerando as normas supracitadas, as empresas com lucro 
presumido terão o prazo para apresentação do balanço patrimonial nos termos 
estabelecidos no art. 1.078 do Código Civil, qual seja, 30 de abril do ano seguinte conforme 
indica o instrumento convocatório. 

d) As documentações que possuírem prazo de validade, tais quais as CNDs solicitadas para 
habilitação jurídica e financeira serão consideradas a contar da solicitação ou da abertura do 
certame? 

Serão considerados a partir da sessão de abertura do certame, na fase de habilitação. 

e) Considerando que o objeto do presente processo licitatório trata-se de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, está correto o entendimento que o disposto na alínea 
A do subitem 12.3.3 iguala-se a letra de lei morta, ou seja, não há aplicabilidade, devendo, 
portanto, as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem seus respectivos 
balanços? 

Vejamos o que aduz o item 12.3.3, alínea "a" do Edital: 

a) ”Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial ou Certidão Negativa de Ação Cível em que não conste 
ação de falência/recuperação judicial/concordata/extrajudicial 
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica”. 

O disposto no item supracitado encontra-se amparado no art. 31, II da Lei 
8.666/93, não há que se falar em lei morta muito menos em inaplicabilidade. 

Em suma a empresa requer que, o edital seja retificado no sentido de que a 
letra “c” do item 12.3.3 adote a letra de lei, conforme artigo 31, § 3º da Lei 8.666/93, qual 
seja: 

“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 
da proposta”. 

Requer que seja algo opcional entre o capital mínimo ou o patrimônio líquido. 
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O objeto pretendido no procedimento licitatório pela Administração Pública é a 
Contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de manutenção predial preventiva e 
corretiva, a ser executada nos imóveis/edificações onde se encontram instaladas as 
dependências deste Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DETRAN/AC, 
abrangendo as regionais do Baixo Acre (composta pelos municípios de Acrelândia, Rio 
Branco, Senador Guiomard e Plácido de Castro), Alto Acre (composta pelos municípios de 
Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri), Purus (composta pelos municípios de Sena Madureira, 
Tarauacá e Feijó) e Juruá (composta pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e 
Rodrigues Alves), incluindo o fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de 
obra, na forma estabelecida em Planilhas de Serviços e Insumos Diversos, descritos no 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante 
denominada SINAPI.     

A exigência acima mencionada, está embasada no princípio da 
discricionariedade e principalmente no princípio da isonomia. 

DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE: 

Os atos discricionários são aqueles nos quais a lei confere ao agente público 
a possibilidade de escolher a solução que melhor satisfaça o interesse público em questão, 
ou seja, são aqueles cuja lei deixa a critério do administrador a escolha, entre diversas 
opções, da mais adequada à realização da finalidade. 

Não a margem a qualquer outra interpretação quanto a quem cabe escolher 
os critérios que deverão ser exigidos no convocatório, conforme se pode verificar na simples 
leitura da letra da lei. 

O que trata a Lei nº 8.666/93 em seu artigo 31. 

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

§ 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 líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o 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. 

Observa-se que as exigências não são cumulativas e sim alternativas, ou 
seja, a administração com o poder que lhe é conferido “discricionariedade” poderá escolher 
uma das exigências elencadas no § 2º do artigo 31 da Lei nº 8.666/93. 

DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES 

Quanto ao percentual a ser exigido também é discricionário a administração, 
conforme segue abaixo: 
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§ 3o 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. 

Desta forma, tanto a legislação vigente quanto o instrumento convocatório 
são bem claros quanto o que deve ser exigido das empresas participantes, cabendo a elas 
cumpri-las. 

Quanto a suposta quebra da isonomia entre os participantes, não vejo clareza 
em sua argumentos. 

 Vamos partir do pressuposto de que o edital exige-se capital mínimo ou 
patrimônio líquido. Estaríamos tratando os iguais de forma desigual, já que o capital mínimo 
em tese é mais benéfico do que o patrimônio líquido, o que não deporia ocorrer de forma 
alguma em um procedimento licitatório é justamente aferir dois pesos e duas medidas. 

O convocatório exprime com clareza que todos os licitantes devem ser 
aferidos pelo seu patrimônio líquido, ou seja, estão todos no mesmo patamar, não há 
margem para o desequilíbrio entre eles. 

A partir da análise literal dessa redação, doutrina e jurisprudência entendem 
que não é possível cumular a exigência de capital social mínimo, patrimônio líquido. Como 
dito a título introdutório, discordo. 

Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença 
entre ativo e passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio 
líquido nada mais é do que o valor contábil que sócios e/ou acionistas têm na empresa em 
um determinado momento, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é um 
indicador da saúde financeira real e atual da empresa. 

Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. 
Ele representa valores recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram 
formalmente incorporados ao Capital. 

O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da 
empresa. Já o capital social só poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, 
independe do exercício da atividade da empresa. 

Portanto, percebe-se que do ponto de vista contábil o capital social e 
patrimônio líquido possuem finalidades distintas, porém, verifica-se, desde logo que, numa 
contratação pública, ambos têm a mesma função, qual seja, a de indiciar a qualidade das 
finanças e o patrimônio da empresa que será contratada, mas todavia, o convocatório só 
pode exigir uma delas. 

 

1.3.  QUESTIONAMENTO 03: 
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ITEM 20 – DO PAGAMENTO 

Em que pese as condições de pagamento, extrai-se do item 27 do Edital a omissão quanto 
aos prazos e formas de adimplemento que serão consideradas pelo órgão fomentador da 
licitação quando na execução contratual: 
 

 

Conforme depreende da imagem acima, o Edital não define os parâmetros para o 
pagamento dos serviços prestados. Nesse sentido importa salientar que apesar de muitos 
editais preverem, é indevido condicionar o pagamento até o 30º dia do mês, iniciando a 
contar do ateste da Nota fiscal, e não do cumprimento da obrigação ou a execução dos 
serviços. Afinal o art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, determina que a 
contagem tem início de 30 dias do adimplemento da obrigação e não do ateste da Nota, 
salvo se a Contratada deu causa a mora ou erro no serviço ou fornecimento. 

Nesta feita, ante a obrigação legal do órgão contratante em trazer tal definição ainda em 
fase licitatória requeremos a inclusão de tal definição no Edital, a coadunar com a Lei. A 
repercussão disso envolve o cálculo para composição dos juros moratórios pela 
Administração. 

 

1.3.1. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (DETRAN) 

No termo de referência – Anexo I do Edital: 
 
Onde se lê:  

 
“O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, mediante apresentação da nota 
fiscal referente à execução dos serviços e dos documentos de regularidade fiscal e 
trabalhista”. 
 
Leia-se:  
 
“O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do adimplemento da obrigação, 
mediante apresentação da nota fiscal referente à execução dos serviços e dos 
documentos de regularidade fiscal e trabalhista”. 

 
 
 
1.4. QUESTIONAMENTO 04: 
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DO BDI: 
 
A elaboração da proposta e sua avaliação passa pela confirmação para observação de 
sua exequibilidade e o Acordão 1213/2014 TCU exige a comprovação de a proposta 
ofertada possibilitar o adimplemento do IRPJ e a CSLL, via de regra.  
 
Ocorre que a empresa optante do regime de tributação (lucro Real), segundo 
informado, faz inferência que poderá consignar na planilha de preços seu LDI, 
qualquer percentual desde que não seja zero e as lucro presumido percentual não 
inferior a 7,67% onde inclui o pagamento dos dois tributos acima citados. 

 
 

1.4.1. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (DETRAN) 

As empresas de lucro presumido deverão considerar o IRPJ e CSLL, enquanto às de 
lucro real, por sua vez, não será admitido percentual próximo a zero, a fim de garantir 
a exequibilidade da proposta. 
 

 
 
1.5. QUESTIONAMENTO 05: 
 

DO INTERVALO MÍNIMO DOS LANCES  

Quando impugnado acerca da divergência entre o intervalo mínimo de lances 
estabelecido no Termo de Referência e no Edital, vajamos o que responde a 
Comissão: 

 

Todavia, de encontro ao que fora respondido pelo órgão, cristalino a definição do 
percentual de desconto mínimo estabelecido no preâmbulo do edital que por sua vez 
corresponde a 0,01%. Logo, são informações que divergem, pois serão 
considerados válidos os lances que sejam até 0,01% inferior ao último lançado no 
sistema? Caso contrário, importa impugnar o percentual definido no termo de 
referência, uma vez ser visivelmente elevado em comparação ao percentual definido 
em outros pregões fomentados por esta Comissão de Licitação, merecendo, por 
assim ser, de retificação. 
 
 
 
1.5.1. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (DETRAN) 

Com relação ao questionamento referente ao percentual mínimo definido na proposta de 
preço inicial, informamos a resposta do órgão solicitante DETRAN, conforme Nota 
Técnica nº 01/2022/DETRAN - DLIC (documento sei nº 3212255): “No que se refere 

ao percentual mínimo de desconto indicado no Termo de Referência, manifesta-se pela sua 
permanência, uma vez que permite margem suficiente para a competição das licitantes”. 
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Respondido por: 

Victória Rocha Flores da Silva 
Chefe da Divisão de Licitações 

Portaria nº 123/2021 de 22 de fevereiro de 2021 
DOE n° 12.987 

  
   

Taynara Martins Barbosa 
Presidente do DETRAN/AC 

Decreto N° 8.348, de 17/03/2021. 
DOE N° 13.004 

 
 

2. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos de 
esclarecimentos, informa que a data da abertura da licitação será marcada para o dia 
16/08/2022 às 9h30min (horário de Brasília). 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 03 de agosto de 2022. 

 
 

Sonaira Freitas de Souza 
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 
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