
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Central  Permanente de Licitação – COMPEL 

             

Camaçari, 16 de outubro de 2017. 

 
 

Concorrência nº 006/2017 
 
 
 

Objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e 

complementares de infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; 

Terraplenagem; Sinalização; Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das 

Obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário nos distritos de Monte Gordo, 

Abrantes e Sede no Município de Camaçari/Ba. 

 
 
 
Senhores Licitantes,  
 
 
Tornamos público aos interessados, que uma pretensa licitante  questionou:  
 

1ª) Pergunta: Em relação ao item 8.2.6 o Edital prevê, como garantia ao adimplemento do Contrato, o 

Capital Social mínimo R$ 420.570,00. Considerando que o art 31 §2º da Lei 8666/93, 
estabelece que a garantia poderá ser exigida através de capital mínimo OU  patrimônio 
líquido mínimo, pergunta-se: para atender o referido item a Licitante pode apresentar 

qualquer uma dessas garantias previstas em lei: capital mínimo OU patrimônio liquido ?  
 

Resposta – 8.2.6  Capital Social mínimo exigido, será: 
A comprovação do Capital Social mínimo exigido, dar-se-á através da apresentação do 
Balanço Patrimonial expedido na forma exigida em Lei, será de R$ 420.570,00 – portanto, em 

momento nenhum foi mencionado “Patrimônio líquido”, ou seja, o exigido  foi  Capital  Social. 
 
 

2ª) Pergunta: Ainda em relação a este item, considerando que o Balanço Patrimonial compreende um 
exercício financeiro (de 01 de janeiro a 31 dezembro), caso a Licitante tenha alterado o capital 
social no exercício de 2017, com devido registro desta alteração contratual no órgão 
competente, este novo capital social só aparecerá no Livro Diário (do exercício de 2017) a ser 
registrado em 2018. Assim, pergunta-se: para atender este item será aceito o Balanço 
Patrimonial (parcial) referente a 01 janeiro a 30 novembro 2017, assinado pelo 
Contador, acompanhado da alteração contratual devidamente registrada no órgão 
competente, porém sem registro do referido Balanço no órgão competente, vez que o 
exercício de 2017 ainda não foi finalizado? 

Resposta – É não;  deverá ser apresentado conforme o exigido. 
 

No entanto, sugiro V.  Sa. consultar  o vosso departamento contábil, visando sanar as suas dúvidas no 
tocante a apresentação do balanço. 

 

 
Em tempo, informamos que ficam mantidas as cláusulas e exigências do Edital, inclusive mantida a 
data e horário / local da abertura do certame. 

 
 
Atenciosamente,  
 
    Manoel  Alves  Carneiro 
Presidente exercício / COMPEL  
 


