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ASSUNTO: Qualificação Econômico-Financeira do PE–28/2020
Ao
Sr. SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO

Relatório
Trata-se da solicitação para analisar e emitir parecer técnico, mediante despacho motivado e
fundamentado,
informando
se
as
propostas
apresentadas
pelas
licitantes
listadas “ATENDEM” ou “NÃO ATENDEM” às exigências contábeis técnicas estabelecidas em
Edital, especialmente ao subitem 8.2; 8.10; 9.10.5.3, 9.10.5.3.1, 9.10.5.3.2; e anexo VI do Termo de
Referência, da empresa JC-SERVIÇOS INTEGRADOS DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO
AMBIENTE LTDA. Conforme proposta anexa documento 147 do processo.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços de empresa especializada para a prestação de serviço comum de MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇOS TUBULARES,
MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E REGISTROS HIDRÁULICOS para o campus Recife
da UFPE (Núcleo de TV e Rádio, Departamento de Extensão Cultural, memorial de Medicina e Centro de
Ciências Jurídicas – CCJ, SUDENE), incluindo mão de obra, material, Equipamento de Proteção
Individual e Coletivo, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Qualificação Econômico-Financeira
9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2. 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;
9.10.2.1.no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
9.10.2.2.é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicação das seguintes fórmulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante LC = Ativo Circulante Passivo Circulante
9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou do item pertinente.
9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômicofinanceira por meio de:
9.10.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item
pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já
exigíveis na forma da lei;
9.10.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
9.10.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos
assumidos, conforme modelo constante do Anexo II, de que 1/12 (um doze avos) do
valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa
privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao
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Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada
neste Edital;
9.10.5.3.1. a declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada
da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último
exercício social,
9.10.5.3.2. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita
bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

Da aceitação da proposta vencedora
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.
8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Após analise documental da proposta verificamos os seguintes pontos de acordo com cada item
do edital e os solicitados pelo pregoeiro:
ITEM 9.10.1 – certidões. A empresa apresentou em sua proposta documento 147 do processo as
páginas 35 a 37, as certidões negativas de licitações 690371/2021 e 690372/2021 do TJPE, e a certidão de
falência código verificador(G246PF1C0C), tendo sido verificado suas autenticidades.
ITEM 9.10.2 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis. A empresa apresentou em sua
proposta documento 147, o Balanço Patrimonial/2019 a folha 12 e DRE-Demonstrações do Resultado do
Exercício/2019 folha 34, todos extraídos do SPED CONTABIL, verificado através do código HASH
4F75537D9D321FB88D9A5B7CCDC37118CA06EEDD, porém não constam os termos de
abertura e encerramento do referido processo.

ITEM 9.10.3 – A empresa apresentou índices de liquidez:
Empresa

Índice de Liquidez
Geral (LG)

Solvência Geral (SG)

Liquidez Corrente
(LC)

SIGMA

760,92

760,92

110,35

ITEM 9.10.5.1 – Na comprovação do capital circulante liquido de 16,66% do valor estimado da
contratação (R$510.703,50 x 16,66% = 85.083,20), a empresa apresentou o CCL de R$213.261,69.
ITEM 9.10.5.2 – Na comprovação do Patrimônio Liquido de 10% do valor estimado da
contratação( R$510.703,50 x 10% = 51.070,35) a empresa apresentou R$1.482.070,89, entanto verificouse que na composição do seu Patrimônio Líquido apresentado no balanço à folha 12 do documento 147,
existem divergência em relação ao seu CAPITAL SOCIAL, apresentado R$500.000,00 e os registros
apresentados na: ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE JC - SERVIÇOS
INTEGRADOS DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP CNPJ nº
08.574.252/0001-36. DO CAPITAL SOCIAL CLAUSULA QUINTA. O capital anterior totalmente
integralizado passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional,
representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, cuja reduomo p totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sycios. Em decorrrncia da
reduomo do capital social este fica assim distributdo: JACINTO ALVES DE CARVALHO NETO, com
190.000 (cento e noventa mil) quotas, perfazendo um total de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)
integralizado. MARGARETH NOGUEIRA DE MELO CARVALHO, com 10.000 (dez mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado e tambem verificamos a divergencia
existente em registro de consulta ao sitio da RECEITA FEDERAL em 28/01/2021;
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA
CNPJ: 08.574.252/0001-36 NOME EMPRESARIAL: JC SIGMA GEOLOGIA E
MINERACAO LTDA CAPITAL SOCIAL: R$200.000,00 (Duzentos mil reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Nome/Nome Empresarial: JACINTO ALVES DE CARVALHO NETO Qualicação: 49Sócio-Administrador
Nome/Nome Empresarial: MARGARETH NOGUEIRA DE MELO CARVALHO
Qualicação: 22-Sócio
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certicado digital
ou comparecer a uma unidade da RFB. Emitido no dia 28/01/2021 às 19:06 (data e hora de
Brasília).
Não identificamos no processo documento pertinete a alteração de R$200.000,00, para
R$500.000,00, no capital social da empresa.
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ITEM 9.10.5.3 – Na relação de compromisso apresentada no documento 147 em sua página 30, a
empresa apresentou o valor de R$360.649,00, sendo que desse valor estão incluso dois contratos
finalizados antes da data de sessão publica de abertura do pregão, que em consulta ao sitio governamental
foi em: Data da Abertura da Sessão: 15/01/2021 11:52, devendo ser excluso os valores de
R$215.000,00 encerrado em 20/12/2020 e R$108.347,00, encerrado em 19/12/2020.
ITEM 9.10.5.3.1 - A empresa apresentou a DRE a folha 34 do documento 147.
ITEM 9.10.5.3.2. – A diferença percentual entre a Receita Bruta e a Relação de
compromisso foi de 95,78%, superior aos 10% do que reza o edital, a empresa não apresentou
justificativas.
Quanto aos itens 8.2 e 8.10 do edital que trata da exequibilidade da proposta e da apresentação
do BDI, ficamos limitado a análise dos tributos, os quais verificasse na questão dos percentuais dos
tributos apresentados pela empresa a impossibilidade de indicar se estão corretos, pois não identificamos
no processo a forma do regime tributário praticado pela empresa. Sugiro encaminha ao setor demanda
para pronunciamento quanto a questão da analise de exequibilidade e do BDI por competência e
conhecimento da matéria todos inseridos no termo de referencia.
Atentamos ainda para a apresentação do documento de identificação da Sra. MARGARETH
NOGUEIRA DE MELO CARVALHO, a folha 21 do documento 147 do processo, CNH, com data de
validade vencida.
Conclusão
Por base nas análises acima verificamos que a empresa não atende ao quesito da qualificação
econômico-financeira.

atenciosamente,
MARCELINO JL E SILVA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
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