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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
PERGUNTA 01:  

Do Edital: 

4.2.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 

e) Declaração do licitante, conforme conta no ANEXO XVIII, que contenha relação de compromissos 

assumidos, demostrando que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração 

Pública e com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura do processo 

licitatório, não é superior ao seu patrimônio líquido: 

   i.  A declaração de que trata a letra “e”, que apresentar divergência percentual superior a 10% (dez 

por cento), para cima ou para baixo, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE), o qual será analisado dentro dos documentos solicitados nas alíneas 

4.2.3 b), deverá estar acompanhada das devidas justificativas; 

 

A Receita Bruta do DRE dos documentos solicitados nas alíneas 4.2.3 b), refere-se a receita bruta do 

ano de 2018 e o Valor Total dos Contratos, segundo consta no ANEXO XVIII, deve ser considerado 

somente as PARCELAS VINCENDAS (obviamente a partir de novembro de 2019). 

 
COMO ESTA RELAÇÃO MATEMÁTICA DE VALORES DISTINTOS, CONFORME A FÓRMULA DO 

ANEXO XVIII, SERÁ AVALIADA PARA HABILITAÇÃO OU DESABILITAÇÃO DE UMA 

PROPONENTE? 

- (Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos) x 100 
Valor da Receita Bruta 

 

PORQUE A VARIAÇÃO DE 10% DESTA RELAÇÃO É UM PARÂMETRO IMPORTANTE PARA A 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE UMA EMPRESA, NESTE PROCESSO? AINDA 

NESTE ANEXO, CADA EMPRESA PODERÁ APRESENTAR JUSTIFICATIVAS DIFERENTES E 

CONVENIENTES, ISTO NÃO TRANSFORMARIÁ O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO MUITO 

SUBJETIVO, SUJEITO APENAS ÀS INTERPRETAÇÕES INDIVIDUAIS NO PROCESSO? 

 
RESPOSTA 01: De pronto cumpre informar que a declaração solicitada tem fundamento no item 11.1 

d) do ANEXO VII-A da IN Nº 05/2017 e recomendada no Acordão nº 1.215/2013 do TCU. 

Utilizaremos como resposta o ACÓRDÃO Nº 2247/2011 – TCU - Plenário, TC 016.363/2011-6 que 

nos proporciona: 

b) demonstre, tecnicamente, com base nas mesmas fontes 
acima declinadas, a razão da escolha do percentual de 
tolerância de 10% (dez por cento), para mais ou para menos, 
de eventual divergência entre o valor total dos contratos 
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firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa 
privada informada na declaração de que trata a subcondição 
33.3, em relação à receita bruta discriminada na 
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) dos 
licitantes; b.1) Considerando tratar-se de serviços de natureza 
continuada, normalmente contratados por 12 meses 
(prorrogáveis), em tese, a diferença entre a receita bruta 

discriminada na DRE do último exercício (balanço exigível) 

e a relação de contratos vigentes na data da sessão pública 
deveria ser mínima ou inexistente. Contudo, há sempre a 

possibilidade de que o faturamento da empresa não esteja 

relacionado exclusivamente com os contratos de 

terceirização, e que estes tenham sofrido alterações ao longo 

do exercício, gerando, por conseguinte, divergências de 
valores. b.2) Quando da implantação das exigências 
editalícias aqui debatidas sabia-se que ocorreriam 
divergências, porém não poderiam, em regra, ser 
significativas. A DRE de uma empresa idônea que registra 

todos os seus atos e fatos contábeis e emite adequadamente 

notas fiscais para todos os serviços que realiza não apresenta 

diferenças significativas em relação aos seus compromissos. 

Assim, como medida de razoabilidade, o Grupo de Trabalho 

entendeu que diferenças inferiores a 10% (dez por cento) 

poderiam ser admitidas, cabendo à interessada apresentar as 

justificativas quando esse percentual superasse os 10 % (dez 
por cento). b.3) Por outro lado, empresas inidôneas que atuam 
no mercado de terceirização de mão-de-obra de forma 
irresponsável e com intuito de lesar os seus empregados e a 
Administração Pública terão dificuldades de atender essa 
condição de habilitação. O objetivo é que a licitante somente 
seja habilitada se as informações contábeis registradas em 
suas demonstrações em confronto com a sua relação de 
compromissos forem consistentes e verdadeiras. b.4) Assim, o 

percentual de 10% (dez por cento) foi definido sem a 

utilização de requisitos técnicos, pois parte do pressuposto de 

que se existe coincidência de 90% entre os valores da relação 

de compromisso com o que está registrado na DRE, isto é 

razão suficiente para se acreditar que toda ela esteja correta 

e que os 10% (dez por cento) é decorrente de erro ou é 

oriundo de outras receitas que não impactam o objetivo 

maior do indicador que é verificar se a empresa está ou não 

com o seu patrimônio comprometido ou numa possível 
situação de insolvência. Na verdade, trata-se de uma questão 
puramente cultural que selecionou esse percentual por 
analogia com outras escolhas indicadas em outros normativos, 
como a própria Lei n° 8.666/93, sem a existência de 
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fundamento técnico. É o que ocorre com o Capital ou 
Patrimônio Líquido mínimo de 10% (poder-se-ia utilizar 15%, 
por exemplo), e com a variação de preços entre as propostas 
que classifica proponentes em um pregão presencial (Lei n° 
10.520/2002), também de 10%, e assim por diante. 

 

Diante do fato, podemos observar que uma empresa idônea que registra todos os seus atos e fatos 

contábeis e emite adequadamente notas fiscais para todos os serviços que realiza não apresenta 

diferenças significativas em relação aos seus compromissos, contudo, há sempre a possibilidade de 

que o faturamento da empresa não esteja relacionado exclusivamente com os contratos, e que estes 

tenham sofrido alterações ao longo do exercício, gerando, por conseguinte, divergências de valores. 

Se a diferença existe, pode ter havido erro de cálculo. Então, deve-se refazer os cálculos avaliando 

individualmente cada contrato, sendo consideradas apenas as parcelas que serão executadas no ano 

em que estiver ocorrendo a licitação. Se a diferença persistir, então, certamente a licitante possui 

UMA OUTRA FONTE DE RENDA, talvez NOVOS CONTRATOS. Se essa empresa possui novos 

contratos, DEVERÁ informar e justificar. Por fim, ficou demostrado que o percentual exigido é 

parâmetro pressuposto de que se existe coincidência de 90% entre os valores da relação de 

compromisso com o que está registrado na DRE, isto é razão suficiente para se acreditar que a 

empresa conseguirá assumir um novo compromisso. 

 

Curitiba, 01 de novembro de 2019. 
 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


