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PE 008/18 – Contratação acesso internet com e sem Anti-DDoS 

 

ESCLARECIMENTOS 

Questionamento 1: Quanto ao quesito Habilitação Técnica: 

8.37. Apresentar 2(dois) atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa 

jurídica de Direito Público ou Privado que comprove que a licitante presta e/ou 

prestou serviço de anti-DDos com banda igual ou superior a 2.000 Mbps (dois mil 

megabits por segundo) ethernet efetivos. 

8.38. Apresentar 2(dois) atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa 

jurídica de Direito Público ou Privado que comprove que a licitante presta e/ou 

prestou com banda igual ou superior a 2.000 Mbps (dois mil megabits por segundo) 

ethernet efetivos. 

Quanto à exigência do edital nos itens supracitados:  

“para comprovar a capacidade solicitada no edital será aceito a soma dos atestados 

emitidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado” 

A empresa pode apresentar por ex.: 1 Atestado de 2.000 Mbps e 2 Atestados de 

1.000Mbps, será aceito a soma dos mesmos como comprovação? 

Resposta 1: Para comprovar a capacidade técnica, cada atestado deve ser 

referente a serviço prestado com a banda solicitada ou maior, não sendo válido 

somar atestados emitidos por diferentes Pessoas Jurídicas. 

Questionamento 2: DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
O item 8.36. informa e exige:  HABILITAÇÃO TÉCNICA  
Para ambos os lotes:  
8.36. Apresentação de Declaração de Qualificação Técnica nos moldes no anexo 
IX.”    
Tendo em vista que a representação em licitação, pode se dar por procurador, 
entendemos que a declaração contida no item 8.36 pode ser assinada pelo 
representante legal, nosso entendimento está correto?    
Nosso entendimento está correto? 
Resposta 2: Sim, está correto. 

Questionamento 3: DA NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA ACERCA DA 

PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM REGIME DE CONSÓRCIO: 

Ocorre que o edital não prevê expressamente a possibilidade de participação de 
empresas em consórcio de empresas que sejam coligadas, controladoras e 
controladas.  
Desta forma podemos entender que não há vedação quanto a participação em 
consórcio de empresas do mesmo grupo, nos termos do art. 33 da Lei n.º 8.666/93, 
sendo tal constituição permitida no certame.  
Está correto no nosso entendimento?  
Resposta 3: Edital não prevê dispositivo de limitação à participação de empresas 

em consórcio. 
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Questionamento 4: 2.3.2. A solução deverá ser capaz de mitigar e entregar, 

conforme largura de banda contratada, até 2 Gbps (dois gigabits por segundo) de 

trafego limpo através de tunelamento GRE ou MPLS. 

No caso onde a entrega for no link MPLS a porta MPLS será conectada diretamente 

em um roteador da contratante, para entrega do tráfico limpo, Está correto no nosso 

entendimento?  

Resposta 4: Nesse caso, o roteador a ser usado seria o fornecido pela contratada 

que deverá suportar e incluir todas as licenças necessárias para operação do túnel 

selecionado, conforme o Anexo II do Edital. A solução deve entregar apenas o 

tráfego limpo já desencapsulado em sua saída para a rede interna da contratante.  

Questionamento 5: Segue tempestivamente solicitação de esclarecimento referente 

ao Pregão Eletrônico nº 08/2018 cujo objeto é: “contratação de 2 (dois) serviços 

de acesso à internet, sendo um deles com Anti-DDoS (lote 1) e outro sem Anti-

DDoS (lote 2). Os serviços deverão ser prestados por dois fornecedores 

distintos por meio de infraestruturas independentes.” 

No Anexo I item 2.08 e 2.10 (pag. 16 e 17) temos o seguinte: 

Questionamento 01: 

2.08 A contratada deverá realizar a mitigação dos principais tipos de ataques 

conhecidos em até 15 (quinze) minutos após o trafego ter sido anunciado e 

reconhecido pela contratada. 

Podemos considerar que a contratada poderá realizar a mitigação dos principais 

tipos de ataques em até 60 (sessenta) minutos após o trafego ter sido anunciado e 

reconhecido pela contratada? 

Questionamento 02: 

2.10 Em casos de ataques não detectados pela solução, quando identificados pela 

contratante, deverão ser mitigados pela contratada após a abertura de chamado 

através da Central de Atendimento, em até 15 (quinze) minutos, sem nenhum ônus à 

contratante. 

Podemos considerar que em casos de ataques não detectados pela solução, 

quando identificados pela contratante, deverão ser mitigados pela contratada após a 

abertura de chamado através da Central de Atendimento, em até 60 (sessenta) 

minutos, sem nenhum ônus à contratante? 

Resposta 5: Para ambos os questionamentos, a resposta é:  

Para evitar indisponibilidade prolongada de serviços críticos e manter níveis 

previamente atingidos de qualidade de serviço, é importante que tais ataques sejam 

mitigados em até 15 (quinze) minutos, conforme descrito no Edital.  
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Questionamento 6:  
 1. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E 
DE ENCERRAMENTO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS  
O item 8.13 do Edital prevê o seguinte:  
“8.13. Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo, Termo de Abertura e Encerramento) e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei (registrado na Junta Comercial, conforme Resolução nº 1.330/2011 do 
Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinados pelo diretor ou 
representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. ;” 
(grifos nossos)  
Não obstante ao examinar o art. 31 da Lei de Licitações, verifica-se que ao arrolar os 
documentos passíveis de serem exigidos pela Administração, o legislador denotou o 
caráter restritivo da interpretação a ser conferida aos seus diversos incisos quando 
fala em “limitar-se-á”. Esta a dicção do dispositivo legal, senão vejamos:  “Art. 31. A 
documentação relativa à qualificação econômica financeira limitar-se-á a:  
I – 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 (...);”  
Ou seja, não há previsão legal para a exigência de apresentação de Termo de 
Abertura e Encerramento.  
Mesmo que o órgão insista em manter tal requisito, cumpre salientar o disposto no 
art. 1.181 do Código Civil:  
"Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, 
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de 
Empresas Mercantis."  
Inicialmente, cumpre destacar que o Livro Diário é obrigatório apenas para as 
Sociedades Limitadas. Ademais, nota-se no texto legal que há uma exceção ("Salvo 
disposição especial de lei ... ").  
Dessa forma, o procedimento descrito no art. 1.181 não será obrigatório quando 
houver disposição especial em lei.  
Destarte, cabe observar que as sociedades anônimas são regidas por legislação 
específica - Lei Federal nº 6.404/76 - que estabelece procedimentos e formalidades 
distintas para tais sociedades.  
Os artigos 176, § 1º e 289, § 5º do referido diploma legal, deixam evidente a 
formalidade que deve ser seguida pelas sociedades anônimas, qual seja, a 
elaboração das demonstrações financeiras - balanço patrimonial e demonstrativo de 
resultados - que deverão estar publicados e registrados na Junta Comercial. Esta é 
a formalidade exigida para as S/As, nos termos da legislação vigente:  
“Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício:  
I - balanço patrimonial;  
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;  
III - demonstração do resultado do exercício; e  
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IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.  
§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior.  
(...)  
Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da 
União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a 
sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em 
que está situada a sede da companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 
5.5.1997)  
§ 5º Todas as publicações ordenadas nesta Lei deverão ser arquivadas no registro 
do comércio.”  
Com efeito, a apresentação da publicação em Diário Oficial das Demonstrações 
Contábeis previamente arquivadas na Junta Comercial (passaram pelo crivo do 
registro comercial à luz da Lei 6.404/76) com a assinatura dos membros da Diretoria, 
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do contador responsável é suficiente 
para ilidir qualquer suspeita de falsificação/fraude dos documentos apresentados, 
mostrando-se desnecessária a apresentação dos Termos de Abertura e 
Encerramento dos Livros Fiscais.  
Cumpre ressaltar que a 4ª Edição do Manual de Licitações e Contratos – 
Orientações e Jurisprudência do TCU, é expresso quanto a diferença que deverá ser 
estabelecida entre a comprovação econômico-financeira das Sociedades Anônimas, 
senão vejamos:  
“Estabelece a Lei nº 8.666/1993 que o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis devem ser apresentadas na “forma da lei”.  
Quanto à elaboração desses documentos, as normas relativas variam em função da 
forma societária adotada pela empresa. Assim, dependendo do tipo de sociedade, 
deverão ser observadas regras específicas para a validade desses demonstrativos.  
Caberá ao ato convocatório da licitação disciplinar o assunto.  
Para sociedades anônimas, regidas pela Lei nº 6.404/1976, o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis do último exercício social devem ter sido, 
cumulativamente:  
• registrados e arquivados na junta comercial;  
• publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, 

conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; publicados em jornal 

de grande circulação editado na localidade em que esteja situada também a sede da 

companhia.  

Com relação às demais empresas, o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis devem constar das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante (ou em outro 
órgão equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento”  
Portanto, para as S/As não há necessidade da apresentação dos termos de abertura 
e encerramento, vez que a formalidade legal exigida para este tipo de sociedade 
estabelece a apresentação do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados 
publicado e arquivado (registrado) no registro do comércio (Junta Comercial).  
Nosso entendimento está correto?  
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Resposta 6: Consideramos pertinentes as ponderações explanadas pelo licitante. 

Portanto, recomendamos pela desnecessidade de exigência de 

apresentação  dos  termos  de  abertura  e  de  encerramento  das sociedades 

anônimas. É importante ressaltar que apenas esta exigência será desconsiderada, 

mantendo-se as demais obrigações. 

Questionamento 7:  
2) DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA  
O item 8.13.1. informa e exige:  
“ 8.13.1. Conforme a Ordem de Serviço nº 06/2018 da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre – PMPA, a verificação da situação econômico-financeira das empresas 
licitantes dar-se-á por meio do exame do Balanço Patrimonial e Demonstrativo 
dos Resultados do último exercício social, nos seguintes indicadores:  
I – Índice de Liquidez Corrente (LC);  
II – Índice de Liquidez Geral (LG);  
III – Solvência Geral (SG)..” (grifos nossos)  
O artigo 31, § 2º, da Lei 8.666/93 dispõe sobre a alternatividade para cumprimento 
de tal exigência de qualificação econômica, ‘in verbis’:  
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
(...)  
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. (...)” (Grifo nosso)  
Acerca desse item entendemos que quando o Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice 
de Liquidez Corrente (ILC) ou (ISG) – Índice de Solvência Geral forem abaixo de 1 
poderá ser comprovada a qualificação econômica financeira com patrimônio 
líquido ou capital social de 10% do valor total estimado da contratação ou do item 
pertinente.  
Diante disso, considerando a alternatividade concedida pela Lei para fins de 
comprovação da qualificação econômico-financeira, entendemos possível a 
comprovação desse requisito através do capital social ou patrimônio líquido.  
Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta 7: A PROCEMPA, para fins de análise econômico-financeira por parte dos 

licitantes, como praxe , sempre exigiu a utilização dos índices abaixo: 

 Liquidez Corrente (LC); 

 Liquidez Geral (LG) e  

 Solvência Geral (SG). 
Apesar de existir, por parte da Lei de Licitações e até mesmo da Lei das Estatais, 

certa discricionariedade para utilização de critérios para a avaliação econômico-

financeira, a PROCEMPA segue as orientações das Ordens de Serviço (OS) 

emitidas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA). 

Atualmente, a OS em vigor é a de Nº 006/2018, que define como indicadores de 

avaliação somente a LC, LG e SG. 
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Embora a PROCEMPA seja uma estatal independente, procura seguir as 

orientações emanadas pela PMPA, com o intuito de manter a uniformidade, 

isonomia e objetividade nos critérios de utilização dos índices de 

avaliação/habilitação. 

Entendemos que estes indicadores são a melhor alternativa de avaliação, pois 

permitem analisar de maneira objetiva a capacidade de liquidez, endividamento e de 

solvência de dívidas por parte de seus fornecedores, e que deste modo, poderá 

cumprir com as obrigações contratuais assumidas, não havendo, a princípio, risco 

de inexequibilidade contratual. 

Em relação à utilização de outros critérios, como sugerido pelo licitante, não 

podemos atender à referida solicitação, pelo fato de não haver previsão em normas 

internas quanto à utilização de outros índices, senão os previstos na OS 006/2018. 

Além disso, não é razoável considerar que, mesmo que uma empresa possua 

Capital Social (CS) ou Patrimônio Líquido (PL) suficiente, estes podem ser 

considerados como respaldo para índices de LC, LG e SG abaixo de 1. 

Isto pelo fato de que o CS e/ou o PL não garantem, por si só, a exequibilidade 

contratual por parte do licitante, pois os índices têm por objetivo analisar se a 

empresa que se propõe a contratar com o Poder Público tenha condições 

econômico-financeiras de cumprir com suas obrigações contratuais, no curto/médio 

prazos. 

Por este motivo são utilizados, como parâmetros de análise basilares, apenas os 

índices de LC, LG e SG. 

 
 

 

 


