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Senhor Wilson,
Primeiramente gostaria de informar que todos os questionamentos a respeito da Concorrência nº 01/2015-JFRN deverá
ser encaminhado para o email: cel@jfrn.jus.br.
A respeito do seu questionamento formulado sobre a interpretação do item 06.01, IV, alínea “c” – Relação de
Compromissos e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), faço agora um esclarecimento:
O licitante deverá apresentar uma relação de todos os contratos ou compromissos que estão ainda vigentes, ou seja,
obras ou prestação de serviços que estão sendo realizados. Informar o número do contrato, data de início e data de
encerramento do contrato, assim como o valor já executado e à executar. Dessa forma, a Administração pretende
analisar se a licitante tem condições de assumir mais um compromisso. O cálculo é realizado da seguinte forma: somase todos os valores dos contratos e compromissos assumidos pela licitante e divide-se por 12, o resultado dessa
operação (1/12) não poderá ser superior ao Patrimônio Líquido da licitante. Esclareço ainda, que para confrontar com o
que foi apresentado na relação de compromissos, a empresa também deverá apresentar sua DRE. Espero, dessa forma,
ter esclarecido seus questionamentos.
Atenciosamente,

Luciano Pereira da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Rua Dr. Lauro Pinto, 245 - Candelária
Natal/RN
Tel. (84) 3235-7634
lucianopereira@jfrn.jus.br
De: Solange Nobre [mailto:solange@jfrn.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de agosto de 2015 13:21
Para: Comissão Especial de Licitação
Assunto: Fwd:

Enviando....

Atenciosamente,
Solange Nobre
Justiça Federal de Primeiro Grau do RN
Seção de Licitações e Contratos
(84) 3235-7635
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Boa Dia
Senhor(s) (as)
Solicitamos ao presidente da Comissão ou ao membro responsável nos responder as duvidas,
refrente ao edital de Concorrência nº01/2015-JF/RN.
Precisamos de uma resposta concisa na interpretação do item IV-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
LETRA C ver o texto, cópia do Edital, abaixo:
c) Relação de Compromissos e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) –
comprovando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos compromissos já
assumidos até a data da licitação, em decorrência de contratos firmados com a
Administração Pública e/ou com empresas privadas, não é superior ao Patrimônio
Líquido do Licitante;
Esta nos faltando clareza no que esta solicitado acima.
Gentileza nos explicar o que significa a relação de compromissos? São nossos contratos – valor de contrato
em aberto?
Ou são as dividas em aberto referente aos contratos(Passivo)?
Wilson Fernandes
Licitação/contratos
Contatos:
Wilson@construtoracerta.com.br
(084)3206-2999
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