
 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

AO SR. PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 

 

 A empresa Foccus Administradora de Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.897.975/0001-88, através de seu representante legal infra-assinado, com fulcro no 

item 6.2 do edital do Pregão Eletrônico Nº 22/2019, solicita os seguintes 

esclarecimentos: 

 

1. Será permitida a participação de cooperativas, visto o acordo firmado entre o 

MPT e AGU que impede a União de contratar trabalhadores por meio de 

cooperativas de mão-de-obra? 

 

2. Referente à qualificação técnica, a empresa arrematante deverá comprovar 

uma quantidade mínima de postos ou será aceito atestados, por exemplo, de 

10 funcionários? 

 

3. O atestado de capacidade técnica deverá comprovar vigência mínima de 12 

meses na prestação dos serviços conforme prazo desta contratação, ou será 

aceito atestado com duração inferior? 

 

4. O atestado deverá ter sido expedido após a conclusão do contrato, ou poderá 

ter sido expedido pouco tempo depois do início da prestação dos serviços? 

 

5. Ainda na qualificação técnica, entende-se por compatível apenas os serviços 

de limpeza ou também serão aceitos atestados de outros tipos de serviços? 

 

6. No caso dos serviços de limpeza, qual é a entidade profissional competente 

informada na alínea “e” do item 13.2.5? 

 

7. Referente à qualificação econômico financeira, o edital não traz nenhuma 

exigência quanto à comprovação de patrimônio líquido, a não ser se os índices 

forem inferiores a 1. Como sabido, a empresa pode ter todos os índices 

superiores a 1, porém, não possuir capital suficiente para arcar com eventuais 

atrasos dos pagamentos relativos à prestação dos serviços. A maioria dos 

editais de licitação trazem em suas exigências, que as empresas, 

independente de seus índices, comprovem que possuem Patrimônio Líquido de 

no mínimo 10% do valor estimado da contratação, como também possuir 

Capital Circulante Líquido de no mínimo 16,66% do valor estimado para a 

contratação, visto que estas são exigências mínimas para resguardar a 



 
 

administração de que a empresa contratada tenha condições de manter suas 

obrigações mesmo com eventuais atrasos no pagamento. Ante o exposto, 

questiono se será aceita empresa com Patrimônio Líquido inferior a 10%, e 

como a Prefeitura procederá se a empresa contratada atrasar o pagamento de 

salários e benefícios aos seus colaboradores? 

 

8. Existe contrato vigente destes serviços. Se sim, qual a empresa que presta os 

serviços atualmente? 

 

9. Qual a data prevista para o início do contrato? 

 
 

 

 

Goiânia, 09 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 


