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PREGÃO ELETRÔNICO 004/2016 – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E 

SEGURANÇA DESARMADA, com CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E 

OBJETOS 

Solicitação de Esclarecimentos nº1 e respostas 

1 Pergunta (29/04/2016):   

“A função poderá ser “Vigia” ou obrigatoriamente tem que ser Vigilante?” 

RESPOSTA: Conforme descrito no item do edital, o objeto da licitação é a prestação 
de serviços de vigilância patrimonial e segurança desarmada. 

2 Pergunta (29/04/2016):   

“Se for mesmo Vigilante, ele deverá ter o curso de vigilante?” 

RESPOSTA: Os requisitos exigidos para habilitação técnica encontram-se definidos 
no item 12.5 do edital e itens 14.1.1 a 14.1.6 do Termo de Referência (Anexo I do 
edital), incluindo o item 14.1.3, cuja redação é transcrita a seguir: 

“Declaração de que os vigilantes contratados pelo licitante concluíram o Curso de 
Formação e realizaram Reciclagem, na forma do art. 91, da Portaria nº 992/95 e art. 
12, parágrafo único do Decreto nº 23.394/97”. 

3 Pergunta (29/04/2016):   

“Qual a empresa que atualmente presta esse serviço?” 

RESPOSTA: Afeque Serviços de Vigilância. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 004/2016 – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E 

SEGURANÇA DESARMADA, com CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E 

OBJETOS 

Solicitação de Esclarecimentos nº2 e respostas 

1 Pergunta (29/04/2016):   

“Prezado Sr. Pregoeiro,  

Solicito esclarecimento referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2016 em seu 

subitem 12.4.2 abaixo, como segue: 

12.4.2 Balanço Patrimonial ou 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 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. O Balanço Patrimonial deverá apresentar índice de liquidez 
corrente (ILC) e geral (ILG) igual ou superior a 01 (um), e índice de endividamento (IE) 
menor ou igual a 01 (um). 

Índice de Liquidez Corrente – ILC 

Ativo Circulante            > ou = 1 

Passivo Circulante 

 

Índice de Liquidez Geral – ILG 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    > ou = 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

  

Índice de Endividamento – IE 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo   < ou = 1 

Patrimônio Líquido 

 A solicitação do Índice de Endividamento não é usualmente adotado nas licitações, 
sendo utilizado em seu lugar o Índice de Solvência Geral (conforme demonstrado 
abaixo): 
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Índice de Solvência Geral – ISG 

 Ativo Total                                                                 > ou = 1 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

   

E conforme o parágrafo 5º, do inciso III, do Art 31 da Lei nº 8.666/93, fica vedada a 
Administração a inclusão de índices e valores não usualmente adotados nas licitações. 
Segue abaixo o parágrafo da referida Lei: 

 Art. 31 – A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

 §5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, 
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 
processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 
exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
licitação. 

Sendo assim, solicitamos que seja feita a devida alteração no Edital, tendo em vista que o 
processo siga conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

Atenciosamente,” 

 

RESPOSTA:  

1 Em resposta ao pleito do licitante, analisamos um conjunto abrangente de editais de 
licitação, para contratação de objeto semelhante (serviços de vigilância e segurança), 
visando identificar os índices mais comumente utilizados para esse tipo de contratação. 
Nossa consulta foi efetuada com órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro e Tribunais 
e órgãos de referência no âmbito federal (dentre eles o Tribunal de Contas da União), no 
período compreendido entre 2014 e 2016. 
 
2 Abaixo listamos o resultado de nossa pesquisa: 
 
a) Edital de Pregão Eletrônico SEPLAG/RJ nº001/2014 - objeto: serviço continuado 
de vigilância e segurança patrimonial 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante 
 
b) Edital de Pregão Eletrônico Fundação Teatro Municipal do RJ nº003/2015 - objeto: 
serviço de vigilância patrimonial e segurança armada e desarmada 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > ou = 1 
 
c) Edital de Pregão Presencial UERJ nº001/2016 - objeto: serviço de vigilância 
patrimonial e segurança desarmada 
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- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > ou = 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Exigível a Longo Prazo > ou = 1 
SG (Solvência Geral) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo > ou = 1 
 
d) Edital de Pregão Eletrônico SUDERJ nº001/2014 - objeto: serviços de vigilância 
armada e desarmada, ostensiva e preventiva 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > ou = 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Exigível a Longo Prazo > ou = 1 
IE (Índice de Endividamento) = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Patrimônio 
Líquido < ou = 1 
 
e) Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2015 do Tribunal 
Regional do Trabalho da 14º Região - objeto: serviços em postos de vigilância 
(armada) 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > ou = 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Exigível a Longo Prazo > ou = 1 
SG (Solvência Geral) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo > ou = 1 
 
f) Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2015 do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo - objeto: serviços de vigilância armada e desarmada 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Exigível a Longo Prazo > 1 
SG (Solvência Geral) = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo > 1 
 
g) Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2015 do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE - objeto: serviços de vigilância e segurança armada e desarmada 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) = Ativo Circulante/Passivo Circulante > 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo 
Circulante + Passivo Não Circulante > 1 
SG (Solvência Geral) = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante > 1 
 
h) Edital de Pregão Eletrônico do Ministério Público Federal/Procuradoria do 
Amazonas nº 005/2015 - objeto: serviços de vigilância e recepção 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) > 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) > 1 
SG (Solvência Geral) > 1 
 
i) Edital de Pregão Eletrônico do Tribunal de Contas da União - TCU nº 001/2015 - 
objeto: serviços continuados de vigilância 
- Índice(s) utilizado(s): 
ILC (Índice de Liquidez Corrente) > 1 
ILG (Índice de Liquidez Geral) > 1 
SG (Solvência Geral) > 1 
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3 Com base no resultado da pesquisa, observa-se que os índices exigidos com maior 
frequência em editais são: o ILC (Índice de Liquidez Corrente) > ou = 1; ILG (Índice de 
Liquidez Geral) > ou = 1; SG (Solvência Geral) > ou = 1. Entretanto, existem editais onde 
pode ser encontrada a exigência do Índice de Endividamento (IE), caso do Edital da 
SUDERJ (vide detalhamento acima). 
 
3.1 Considerando que o objetivo da inclusão desses índices é o julgamento e a verificação 
da capacidade econômico-financeira do licitante vencedor. 
 
3.1.1 Considerando que os índices ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ILG (Índice de 
Liquidez Geral), baseado nessa pesquisa e em nosso caso concreto (objeto pretendido 
pela AgeRio), podem ser considerados suficientes para esse julgamento, desde que 
acompanhados das outras exigências constantes dos itens 12.4.2, 12.4.2.1 e 12.4.2.2, e 
sem prejuízo de todas as demais exigências constantes do edital, incluindo a certidão de 
falências e recuperação judicial exigida no item 12.4.1 do instrumento convocatório. 
 
3.1.2 Considerando, ainda, que caso seja retirada a exigência do Índice de Endividamento 
(IE) do edital, poderá aumentar o rol de empresas interessadas no certame, elevando o 
grau de competição entre os licitantes, o que pode refletir-se nos preços ofertados para 
essa licitação. 
 
3.1.3 Pelos motivos expostos, e em observância ao princípio da competitividade, 
INFORMO que FICA EXCLUÍDO do edital a exigência do Índice de Endividamento 
(IE), mantendo-se todas as demais exigências editalícias inalteradas. 


	4_Esclarecimentos_01
	5_Esclarecimentos_02

