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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:  
Venho por meio desta, questionar a necessidade dos indicadores financeiros baseado no método Kanitz, conforme 
solicitação de habilitação do certame, processo 16404/2019, edital de concorrência pública nº 3.0018/2019, paginas 
23 e 24/107. “Demonstrativo, em folha isolada, dos cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz - Fator 
de Insolvência do período de 2017 e 2018, abrangendo os índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, 
endividamento e rentabilidade do capital próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de insolvência igual ou 
superior a 1,0 (um). O demonstrativo deverá ser assinado por contabilista responsável devidamente habilitado no 
Conselho Regional de Contabilidade: Índice de liquidez corrente – ILC: Indica a capacidade de a empresa saldar 
seus compromissos de curto prazo (menos de 365 dias).”  Considerando as premissas abaixo onde:  
Licitante que possui capacidade técnica e financeira com comprovação de atendimento de outras entidades publicas 
que também são auditadas pelo TCU/CGU, e seguem as premissas da lei de licitação 8.666, devem ser habilitadas 
por isonomia de processo; Licitantes e Empresas fornecedoras homologadas pelo Sistema S, e CNI, e com 
fornecimento atuante em qualquer unidade e entidade do Sistema S, Sesi, Senai, IEL e Fiep, e suas respectivas 
unidades e federações, devem ser habilitadas por isonomia de processo;  
Empresas com balanço auditados por entidade de renome e com condições de segurança de entrega do objeto do 
certame, prestação de serviço; Empresa que apresentem condições de segurança ao sistema S, Federações e suas 
unidades, podendo ter garantias, retenções de segurança “Scroll”, e cartas de fianças bancarias que validam e 
asseguram a entrega do certame e respectiva prestação de serviço, devem ser habilitadas na participação do 
certame; Todos esses fatores de forma isolada ou conjunta aumenta as oportunidades de empresas de primeira 
linha oferecerem em iguais condições de participação os serviços demandados pelo certame referido.  
Considerando por último que este quesito de análise e avaliação financeira utilizando o método Kanitz encontra-se 
em desuso e ainda minimiza a participação de ótimos participantes por um critério não mais utilizado há alguns 
anos, pelas empresas que seguem os mesmos processos da Fiep. Assim sendo, solicitamos a revisão da exigência 
dos indicadores financeiros baseado no método Kanitz, serem superiores ou iguais a 1,0 como forma de 
desabilitação de participação de licitantes, colocando opcionalmente outras garantias que solidificam o mesmo 
objetivo conforme sugestões citadas anteriormente. 
 
RESPOSTA 01: 
O método solicitado em Edital, busca o índice mais adequado, o qual garante solvência da empresa e objetiva 
prever a possibilidade de falência da empresa, principalmente a curto prazo. Tal exigência assegura a boa execução 
do futuro contrato. Importante mencionar que à Administração é conferida a prerrogativa de exigir determinados 
requisitos com o objetivo de avaliar a saúde financeira dos licitantes. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade 
nessa solicitação tendo em vista que a possibilidade de exigência de índices contábeis encontra respaldo no art. 12, 
inciso III alínea ‘a’ do Regulamento de Licitações e Contratos Sesi/Senai: 
 
Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o 
disposto no parágrafo único, ser exigida dos interessados, no 
todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento 
convocatório, documentação relativa a: (*) 
III - qualificação econômico-financeira: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa 
recém-constituída, que comprovem a situação financeira da 
empresa, através do cálculo de índices contábeis previstos no 
instrumento convocatório. 
 
Diante disso, não há qualquer ilegalidade que justifique a retirada desta exigência. 
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PERGUNTA 02:  
1 - O Edital de concorrência em seu item 4.b, do Anexo II, exige a comprovação de capacidade técnica por meio de 
atestado. Considerando que a capacidade técnica pode ser comprovada através de vários documentos oficiais, e 
que diversos órgãos (a exemplo do Tribunal de Justiça/PR e Tribunal de Contas do Estado/SC) aceita, tais 
documentos, pergunta-se: Poderá ser comprovada a capacidade técnica por meio de declarações de capacidade 
técnica ou com a apresentação de contratos que comprovem o solicitado? 
2 – Tendo em vista que o Edital exige atestado de capacidade técnica para serviços de manutenção predial no item 
4.b.2 do Anexo II, e que tais serviços têm menor complexidade que outros serviços do mesmo ramo, perguntamos: 
Serão aceitos atestados de serviços compatíveis de maior complexidade do exigido, tais como reformas e/ou 
construções? Poderão ser somados? 
3 – No item 4.4.b, o edital exige a apresentação de Balancete acumulado do ano de 2018. Porém, o mesmo item 
dispensa a entrega do referido documento caso a empresa apresente o item 4.4.b relacionado ao ano de 2018. 
Assim, tendo em vista que fica claro o erro de digitação no Edital, perguntamos: é obrigatória a apresentação de 
algum balancete? Em qual caso? Quando é dispensada sua apresentação? 
4 – No item 4.3.a, solicita declaração de que os profissionais responsáveis técnicos perante o Conselho de Classe, 
engenharia Civil, Engenharia Elétrica e/ou Civil, Engenharia Mecânica, e Engenharia Agronômica atuarão 
efetivamente na execução do objeto, porém não especifica quais os profissionais obrigatórios e quais as respectivas 
áreas de atuação técnica. Assim perguntamos: quais os responsáveis técnicos obrigatórios para a prestação dos 
serviços? Qual a área de atuação e os serviços de responsabilidade de cada um deles? Em caso de Consórcio, 
todas as empresas deverão ter técnico responsável? Se sim quais? 

 
RESPOSTA 02:  
Questionamento 1) 
Deverá ser apresentado Atestado de capacidade técnica conforme previsto em edital.  
 
Questionamento 2) 
Deverá constar no atestado de capacidade técnica a descrição do serviço informado no item 4.2 “b” – Anexo II. No 
que diz respeito ao item 4.2 “b.2”, deverá constar a realização de serviço de manutenção predial incluindo 
instalações hidrossanitárias, civis, elétricas de baixa e média tensão, de acordo com a tabela abaixo: 

 
Lote Atestado 

1 Mínimo de 29.200 m²  
2 Mínimo de 18.300 m²  
3 Mínimo de 18.100 m²  
4 Mínimo de 17.050 m²  

 
Será permitida a apresentação de atestados para fins de somatório, se, e somente se, as realizações dos serviços 
forem distintas ou quando a prestação do serviço ocorrer concomitantemente. 
 
Questionamento 3) 
Esclarecemos que houve um erro de digitação na sequência de letras, quanto ao item 4.4 – Anexo II: 
 
Onde se lê: 
a) Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do exercício de 2017 ou 2018 devidamente registrado, 
ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da empresa, 
devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador habilitado. As respectivas demonstrações 
financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício 
correspondente, devidamente registrado no órgão competente. Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou 
adesão voluntária de entrega do SPED, será aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de 
Abertura e Encerramento e das Demonstrações Financeiras do último exercício social geradas a partir do próprio 
SPED, devidamente assinadas digitalmente pelo represente legal da empresa e contador. 
 
b) Apresentar Balancete, acumulado do ano de 2018, devendo ser apresentado na data base de 30/09/2018 ou 
31/12/2018, devidamente assinado pelo representante legal e contador responsável, devidamente habilitado junto ao 
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CRC. Estarão dispensados da entrega de balancete caso a empresa apresente o item 4.4 b relacionado ao ano de 
2018. 
 
Deve-se ler: 
b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do exercício de 2017 ou 2018 devidamente registrado, 
ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da empresa, 
devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador habilitado. As respectivas demonstrações 
financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício 
correspondente, devidamente registrado no órgão competente. Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou 
adesão voluntária de entrega do SPED, será aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de 
Abertura e Encerramento e das Demonstrações Financeiras do último exercício social geradas a partir do próprio 
SPED, devidamente assinadas digitalmente pelo represente legal da empresa e contador. 
 
c) Apresentar Balancete, acumulado do ano de 2018, devendo ser apresentado na data base de 30/09/2018 ou 
31/12/2018, devidamente assinado pelo representante legal e contador responsável, devidamente habilitado junto ao 
CRC. Estarão dispensados da entrega de balancete caso a empresa apresente o item 4.4 b relacionado ao ano de 
2018. 
 
Dessa forma é necessária para fins de habilitação a apresentação do balancete conforme descrito no item 4.4 “c” – 
Anexo II. 
Estarão dispensados da entrega de balancete caso a empresa balanço patrimonial e demonstração do resultado 
(DRE) de 2018. 
 
Questionamento 4) 
Deverão ser disponibilizados profissionais responsáveis técnicos perante o conselho de classe Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica e/ou Civil, Engenharia Mecânica, e Engenharia Agronômica. 
Consta no Anexo XIV a descrição da equipe de atendimento e a qualificação profissional de cada um deles.   
Consta no Anexo XIII a descrição dos serviços a serem desenvolvidos. 
As proponentes em formato de consórcio deverão possuir somente os profissionais responsáveis técnicos referentes 
a sua área de atuação. 
 
 

 
Curitiba, 21 de março de 2019. 
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