
 

 

 

Ref: Processo nº: 2021.01031.000527-63 

 

Licitação Presencial nº SRP 002/2021 

 

Empresa: MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

 

 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

 

  

1. DO QUESTIONAMENTO 01 

 

“(...) em tendo cada lote desta licitação o valor global fixo, em sendo que os 10% (dez por cento) 

requerido no item acima dá acima do valor estabelecido na LC 123/2006 para configuração de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estaríamos diante de uma ilegalidade do edital, 

haja vista a não observância do artigo 3º da LC 123/2006. 

 

Ademais, ao examinar a Lei 13.303/2016, verifica-se que ela não traz qualquer referência à 

capacidade econômica e financeira da empresa licitante(...)” 

 

RESPOSTA  

 

Quanto aos argumentos trazidos pela empresa MEGA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, estes mostraram-se improcedentes, na medida em que todas as 

regras contidas no Instrumento Convocatório, pautaram-se estritamente dentro da legalidade, 

vejamos: 

 

Preceitua o artigo 40, inciso IV da Lei 13.303/2016 que: 

 

Art. 40. As empresas e as Sociedades de Economia Mista deverão publicar e 

manter atualizado Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 

especialmente quanto. 

 

I- (....) 

 

IV – Procedimentos de Licitações e Contratação Direta. 

 

Como se observa, as regras sobre Licitações e Contratos, inclusive os documentos exigidos para a 

habilitação dos licitantes deverão ser estabelecidos em regulamento interno.  

 

Em assim sendo, a AGEHAB, editou e publicou em 2018, seu Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios, o qual prescreve em seu artigo 67 regras sobre os documentos exigidos 

quanto à qualificação econômico-financeira:  

 



 

 

Da Qualificação Econômico-Financeira 

 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar- se-á: 

I. Apresentação de balanço patrimonial do último exercício social 

já exigível na forma da lei. 

II. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

§ 1°. A comprovação da boa situação financeira da empresa será 

feita de forma objetiva, por meio de cálculo de índices contábeis 

previstos no instrumento convocatório e devidamente justificados no 

processo administrativo da licitação, 

vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados. 40 

§ 2°. A exigência constante no § 1° limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que 

terá que assumir, vedada a fixação de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. 

§ 3°. A AGEHAB, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório, 

a exigência patrimônio líquido mínimo, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado. 

§ 4°. O valor do patrimônio líquido a que se refere o § 3° 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 por índices oficiais. 

 

 

2. DO QUESTIONAMENTO 02 

 

 

“(...) valendo-se subsidiariamente da Lei 8.666/1993, observa-se dos § 2º e 3º do artigo 31. 

 

O único diferencial entre o artigo 31 da Lei 8.666/1993 com o subitem 15.1.2.6. do edital em tela 

é o fato de que o edital faz referência a APENAS o patrimônio líquido, e, a lei diz que, além dele, 

a comprovação pode ser feita pelo capital social mínimo também, o que deixa clara a restrição 

contida no subitem 15.1.2.6 (...) 

 

(...) 

 



 

 

Desta feita, indaga-se: se o faturamento da ME/EPP está disposto em LEI COMPLEMENTAR que 

rege o edital e este instrumento convocatório requisita das eventuais licitantes uma comprovação 

de patrimônio líquido igual ou superior ao estabelecido em lei, não estaria tal item (15.1.2.6) em 

dissonância com a legislação de regência ? 

 

RESPOSTA  

 

Quanto à estes argumentos, também, não merecem prosperar, haja vista que a Agência Goiana de 

Habitação-AGEHAB é uma empresa de economia mista e está sujeita ao disposto na Lei 

13.303/2016 – Lei das Estatais a qual em seu Título II – Capítulo I, estabelece critérios próprios 

para contratação através de licitação. A AGEHAB não é regida pela Lei Federal 8.666/93. 

 

Somente dois dispositivos da Lei 13.303/2016 estabeleceram aplicação subsidiária da Lei 

8.666/93, especificamente e tão somente em relação ao § 2º do art. 3º e aos artigos 88 e 89, os 

quais dizem respeito apenas às normas penais e parte dos critérios de desempate. 

 

E quanto a alegação de que “o edital faz referência a APENAS o patrimônio líquido”, também não 

procede tem em vista que o item 15.1.2.7, prescreve que; 

 

15.1.2.7. As licitantes que participarem de mais de um LOTE, deverão 

comprovar possuir capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 

por cento) do total estimado, que deverá recair sobre o montante do(s) LOTE(s) 

que pretenda concorrer, ou seja, o capital social ou patrimônio líquido não 

poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do somatório do total das propostas 

apresentadas 

 

Importa consignar que os pedidos de esclarecimentos, com as respectivas respostas, encontram-se 

disponibilizados no site da AGEHAB www.agehab.go.gov.br. 

 

 

 

NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

http://www.agehab.go.gov.br/

