
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 05

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N  o   20130004/SEINFRA/CCC  

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA,  NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
ESTADO DO CEARÁ.

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, através da Comissão Central de Concorrências 
-  CCC,  apresenta  as  respostas  aos  questionamentos  de  licitantes,  cujo  teor 
transcrevemos abaixo:

PERGUNTA Nº   01:   
“De acordo com o item 5.2.4.1 do edital, o licitante deverá demonstrar :

"5.2.4.1 - Prova de valor do Patrimônio Líquido , não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estabelecido no subitem 2.1 do edital, até à data de entrega dos Documentos de 
Habilitação e Propostas Comerciais e cuja comprovação será feita através do Balanço 
Patrimonial  ,  registrado  na  Junta  Comercial,  e  demonstrações  contábeis  do  último 
exercício social, já apresentado e entregue na forma da lei".

Ao tratar da participação em Consórcio o Edital no subitem 3.2.10 informa:

"3.2.10 -  O Patrimônio Líquido,  solicitado no subitem 5.2.4.1,  deverá ser  comprovado 
coletivamente na proporção da participação de cada empresa no consórcio, para o fim de 
atingir o limite fixado neste Edital".

Estamos entendendo que para fins da apuração do Patrimônio Líquido, estabelecido no 
subitem 5.2.4.1,  o  percentual  de  participação  do consorciado  será  aplicado sobre  os 
valores constantes no seu Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis . A exemplo: 
se  cada  licitante  é  titular  de  50%  (cinqüenta  por  cento)  do  consórcio,  deverão  ser 
considerados  ,  para  fins  de  somatório  –  os  montantes   correspondentes   a   50% 
(cinqüenta  por  cento)  dos  valores  de  que  cada licitante dispuser como Patrimônio 
Líquido.

Vejamos :

Patrimônio Líquido exigido, conforme item 5.2.4.1 do edital: R$ 249.632.686,10
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Empresa  "A": Patrimônio  Líquido  de  600.000.000,00  com  participação  de  50% 
(cinqüenta por cento), no consórcio:
R$ 600.000.000,00 x 50% = R$ 300.000.000,00

Empresa  "B": Patrimônio  Líquido  de  R$  50.000.000,00,  com  participação  de  50% 
(cinqüenta por cento), no consórcio:
R$ 50.000.000,00 x 50% = R$ 25.000.000,00

Empresa "A" + "B" =  Patrimônio total  de R$ 325.000.000,00,  atendendo assim ao 
exigido no edital.

Favor  confirmar  o  nosso  entendimento.  Caso  não  seja  este  o  entendimento,  favor 
esclarecer a forma a ser atendida.”

RESPOSTA Nº 01:     
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 02: 
“Com relação ao item 3.2.10  do edital,  estamos entendendo que a comprovação  do 
Patrimônio  Líquido  para  fins  de  qualificação  econômico-financeira  de  empresas 
organizadas em consórcio,  será feita pela simples soma dos fatores constituídos pela 
multiplicação do patrimônio líquido de cada empresa pelo percentual de participação de 
cada uma delas no consórcio, sendo o resultado final desta somatória comparado com a 
exigência do edital. Ou seja: (Patrimônio Líquido de A x Participação de A no Consórcio) 
+ (Patrimônio Líquido de B x Participação de B no Consórcio) + (Patrimônio Líquido de C 
x Participação de C no Consórcio) = Total de Patrimônio Líquido do Consórcio para fins 
de atendimento ao mínimo exigido no Edital.  Nosso entendimento está correto? Caso 
contrário, favor justificar.”

RESPOSTA Nº 02: 
Ver Resposta Nº 01 da presente Nota de Esclarecimento.

PERGUNTA Nº 03: 
O motivo de nossa postulação reside no curto prazo entre a disponibilidade do edital de 
concorrência pública e o tempo útil para elaborar uma proposta justa que vá ao encontro 
das expectativas da Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA.

E por  ser  de  interesse de nossa  parte  em particular  na  CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
NACIONAL  Nº  20130004/SEINFRA/CCC  –  SUP  N.  13093585-9,  colocamos  nossa 
postulação acima diante da comissão, para que adie a data de entrega por no mínimo 
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mais  30  dias,  sendo assim,  seremos mais  uma empresa competitiva concorrendo ao 
tramite contratual.”

RESPOSTA Nº 03: 
De acordo com o item 22.3 do Edital, o presente questionamento, emitido em 15 de maio 
de 2.013, é intempestivo.

PERGUNTA Nº 04: 
“Considerando:

a) A solicitação do item 5.2.3.4.1, sub-item 1 na página 12, referente à:

ITEM SERVIÇOS UN. QUANT.

1
Ter executado obra onde tenham sido empregados métodos exe-
cutivos para escavação de túnel com utilização de SHIELD, em 
seção igual ou superior a 28 m² 

M 4.000,00

b) A  maior  complexidade  técnica-executiva  de  túneis  escavados  em  SHIELD 
encontra se nas maiores seções transversais.

Solicitamos  esclarecer  o  entendimento  que  poderá  ser  considerado  a  seção  média 
ponderada  do somatório  de  atestados,  desde  que  a  área média  desta  equação  seja 
superior ou igual à área requerida no edital em questão, e a extensão seja atendida no 
somatório dos atestados. O nosso entendimento está correto?”

RESPOSTA Nº 04: 
De acordo com o item 22.3 do Edital, o presente questionamento, emitido em 15 de maio 
de 2.013, é intempestivo.

PERGUNTA Nº 05: 
“Solicitamos o esclarecimento referente aos itens 2.1 que compreende todo o pessoal da 
administração local da referida obra:

Se caso a construtora entender necessário o aumento dessa equipe por entender muito 
reduzida a proposta neste edital, a Contratante não se oporá e medirá também de modo 
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unitários quantos forem as pessoas mobilizadas para a administração local. Está correto 
nosso entendimento?”

RESPOSTA Nº 05: 
De acordo com o item 22.3 do Edital, o presente questionamento, emitido em 16 de maio 
de 2.013, é intempestivo.

EM, 17/05/2013

A COMISSÃO
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