
Análise da qualificação econômico-financeira (itens 9.9 a 9.9.5.5) da empresa 

ADELSON ARAUJO DA SILVA FILHO, inscrita no CNPJ: 22.924.996/0001-64.  

 

9.9.1 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante.  

Relatório: A empresa apresentou a certidão negativa de falência, atendendo desta forma, o 

item 9.9.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 35/2021.  

 

9.9.2 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; 

Relatório: A empresa apresentou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social (exercício 2020), atendendo desta forma, o item 9.9.2 do edital do 

Pregão Eletrônico nº 35/2021.  

 

9.9.3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG= 320.589,63 + 88.876,79 = 409.466,41   = 2,23 

       179.057,37+4.796,68         183.854,05 

SG 

= 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

LC 

= 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 



 

SG=        470.266,42               =   470.266,42   = 2,56 

        179.057,37+4.796,68        183.854,05 

 

LC=        320.589,63       = 1,79 

             179.057,37     

 

Relatório: Os valores dos índices atendem a exigência do edital do Pregão Eletrônico nº 

35/2021, referentes à qualificação financeira do item 9.9.3, pois todos os índices acima 

calculados são superiores a 1.  

 

9.9.5 As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação 

econômico financeira por meio de: 

9.9.5.1 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, tendo por 

base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei; 

 

Capital Circulante Líquido (CCL) = Ativo Circulante – Passivo Circulante 

CCL = 320.589,63 – 179.057,37 = 141.532,26 

Valor estimado da CONTRATAÇÃO = 870.669,05 

16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a 

contratação = 870.669,05x 16,66% = 145.053,46 

 

Relatório: O valor do CCL da empresa ADELSON ARAUJO DA SILVA FILHO NÃO atende 

a exigência do item 9.9.5.1 do edital do Pregão Eletrônico nº 35/2021, pois o valor do CCL da 

empresa de R$ 141.532,26 é INFERIOR a 16,66% do valor estimado da licitação. 

 

9.9.5.2 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. 

 



Valor estimado da CONTRATAÇÃO = 870.669,05 

10% do valor estimado para CONTRATAÇÃO = 10% x 870.669,05= 87.066,90 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 286.412,37 

 

Relatório: O Patrimônio líquido da empresa é SUPERIOR A 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. Desta forma, a empresa ADELSON ARAUJO DA SILVA FILHO 

atende o item 9.9.5.2 do edital do Pregão Eletrônico nº 35/2021.  

 

9.9.5.3 Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos 

assumidos, conforme modelo constante do ANEXO VII-E da INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, de que 1/12 (um doze avos, conforme modelo do 

Edital) 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 Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já 

disciplinada neste Edital; 

 

9.9.5.4 a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,  

 

9.9.5.5 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. 

(1) COMPROVAÇÃO DO ITEM 9.9.5.3: 

 

O cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 

1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a Administração Pública e com a 

iniciativa privada, será feita com comprovação da fórmula abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

Valor do Patrimônio Líquido  

X 12 > 1 

 

Valor Total Remanescente dos 

Contratos 



 

 

 

 

 

 

Relatório: O resultado na fórmula se revela maior do que 1. Na prática, a empresa comprova 

que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados (Valor Total Remanescente dos contratos -

R$39.183,20) não é superior ao patrimônio líquido(R$286.412,37). Desta forma, ATENDE a 

qualificação financeira do item 9.5.5.3 do edital do Pregão Eletrônico nº 35/2021 

 

(2) COMPROVAÇÃO DO ITEM 9.9.5.5: 

 

O cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de 

contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita 

bruta. 

 

Declaração de 
compromissos 
assumidos 

1.167.453,90 

Receita Bruta DRE 832.119,53 

Diferença percentual 
entre a declaração de 
compromissos e a 
Receita 
Bruta da DRE 

 
= 

 
(832.119,53-1.167.453,90)*100 

 
=-40,29 

 
=- 40,29%(negativo) 

        832.119,53 

 

Relatório: A empresa apresenta Receita Bruta na Demonstração do Resultado do Exercício 

de 01/01/2020 a 31/12/2020 de R$832.119,53 e a declaração de compromissos assumidos 

de R$ 1.167.453,90, desta forma, a declaração de compromissos assumidos APRESENTA 

divergência superior a 10% (dez por cento), para MENOS(NEGATIVA) em relação ao valor da 

receita bruta da Demonstração do Resultado do ano de 2020. Nesse ponto a empresa 

apresenta JUSTIFICATIVAS plausíveis e relata o PORQUÊ da diferença. Assim sendo, a 

empresa ATENDE a qualificação financeira do item 9.5.5.3 do edital do Pregão Eletrônico nº 

35/2021. 

Maceió, 21/01/2021 

 

Neivaldo Tenório de Lima 

Pregoeiro 

 

286.412,37  

X 12 > 7,31 

 

470.198,40 


		2022-01-21T13:51:03-0300
	NEIVALDO TENÓRIO DE LIMA




