
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT. 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2022. 

SETOR DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREGOEIRA(O): MARIA APARECIDA 

MONTES CANABRAVA. 

PREGOEIRA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Em análise minuciosa ao edital do pregão presencial n° 097/2022, nós 

da ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA. (ORNA AMBIENTES PLANEJADOS), 

pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ sob o n°04.638.299/0001-65, 

inscrição estadual n° 13.204.110-3, Rondonópolis-MT, neste ato 

representada pelo seu representante legal ODAIR RAMALHO DE MELO, 

portador do CI/RG de n° 3430146-1, CPF sob o n°571.475.741-68, ambos 

com endereço à Avenida Governador Júlio José dos Campos, n°1953, 

Granville I, CEP 78.731-200, vem, à presença de Vossa Excelência solicitar 

pedido de esclarecimento quanto ao tópico 10.10 – documentação 

relativa á qualificação econômica – financeira, alínea “e”, que 

assim dispõe: 

“ (...) e) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 
Circulante – Passivo Circulante de, no mínimo, 16,66% 
(dezesseis inteiros e sessenta e sies centésimos por cento) do 
valor estimado para a contratação, índices calculados com base 
nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da 
licitação, conforme acórdão ACÓRDÃO 1214/2013 – PLENÁRIO. 
(...)” 

Diante disso, solicita-se os seguintes esclarecimentos: 

1) O valor estimado da contratação do presente edital, será divido pelo 

número de meses do contrato?   

2) É sobre este valor fracionado que a empresa terá que ter o Capital 

Circulante Líquido (CCL) no percentual de 16/66% (dezesseis 

inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)?  



Pois, conforme própria informação prestada no edital do pregão 

presencial n° 097/2022, trata-se de aquisição em registro de preço, 

o qual, não obriga a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT 

a realizar a contratação, ou seja, não configura prestação de serviço 

continuado. 

 

 

 

Rondonópolis – MT, 19 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

                    Assinatura: ___________________________________________________________________ 

ODAIR RAMALHO DE MELO LTDA (ORNA AMBIENTES PLANEJADOS) 

Odair Ramalho de Melo – Representante Legal 
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