
 
 

 
 

 
 

Câmara   Municipal   de   Diadema 

Estado de São Paulo 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2019 

 

QUESTIONAMENTOS I 

 

 

Solicitamos os esclarecimentos abaixo referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2019 – 
processo administrativo nº 139/2019.  
 
De acordo com o edital temos as seguintes exigências para qualificação econômico 
financeira : 
 
c)    QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 
1)    Demonstração de boa situação financeira da proponente, envolvendo a apuração 

de Quociente de Cobertura Total, que deverá adequar-se a seguinte fórmula: 

 
-  LIQUIDEZ  GERAL:  LG  =  Ativo  circulante  +  Realizável  a Longo  Prazo/Passivo 

 Circulante  + Exigível a Longo Prazo – igual ou maior que 1,10 (*) 

 
- LIQUIDEZ CORRENTE: LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante – igual ou maior que 1,10 
(*) 
 
- ENDIVIDAMENTO  GERAL:  EC  =  Passivo  Circulante  +  Passivo  Não 

 Circulante/Patrimônio Líquido – menor ou igual a 0,80 (*) 

 
(*) Todos os índices e parâmetros acima, encontram-se estritamente dentro dos limites 

previstos pela Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que rege a 

matéria. 

 
Questionamento-1  : atualmente em todos os pregões que participamos os índice 
exigidos de Liquidez Geral e Liquidez Corrente é igual ou maior que 1, onde a maioria dos 
licitantes participam, já com a exigência deste índices igual ou maior que 1,10 acaba 
restringindo a participação de diversos fornecedores e desta forma não haverá uma 
maior competitividade no certame e por fim uma melhor proposta de preços para esta 
Câmara. Neste intuito solicitamos que esta exigências seja alterada para índice de 
Liquidez Geral e Liquidez Corrente igual ou maior que 1. 
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RESPOSTA: O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem firmado 
entendimento de que, para demonstração de qualificação econômica financeira por 
índices contábeis, se mostra razoável a fixação de índices em patamares entre 1,0 e 1,50 
(TC 4455.989.14-5). O Edital está em consonância com o entendimento da Corte de 
Contas. 
 
 
De acordo com o Anexo-I temos a seguinte exigência : 
 
4.3. Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, para evitar problemas com 

assistência técnica, como falta de peças para uma determinada marca. Assim como 

para evitar diversos treinamentos para os usuários da Câmara Municipal de Diadema; 

 
17.2. Declaração do Fabricante ou representante legal dos equipamentos que a empresa 

é autorizada e está apta a realizar os serviços deste termo de referência. 

 
Questionamento-2 : as exigências acima são extramente restritiva , pois nem todos os 
fabricantes atende ao Tipos-1 e 2, mesmo sendo de fabricantes diferentes não 
constatamos problema algum com assistência técnica e falta de peças. Sendo o Tipo-2 
somente 1 equipamento , achamos que não será necessário muito treinamentos. 
 
Já a declaração do Fabricante ou representante legal dos equipamentos restringe a 
participação de diversos fornecedores qualificados. Solicitamos que seja revisada estas 
exigências. 
 
RESPOSTA: Leia-se, todos os equipamentos do Tipo 1 devem ser da mesma marca, para 
evitar problemas com assistência técnica, como falta de peças para uma determinada 
marca.  
 
Quanto a declaração do Fabricante ou representante legal dos equipamentos que a 
empresa é autorizada e está apta a realizar os serviços objeto desta Licitação, esta não 
restringe a competição, eis que a declaração não é restrita ao fabricante do equipamento, 
podendo ser dada pelo revendedor e/ou distribuidor autorizado. Importante para 
comprovar que o Licitante é capaz de manter o equipamento em funcionamento, 
prestando as devidas assistências técnicas. 
  

Diadema, 07 de outubro de 2019. 
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