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LICITAÇÃO URBEL/SMOBI Nº 001/2020 - CC 

CIRCULAR Nº 01 

 

Processo nº. 01-099.555/19-92 

Objeto: Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos de infraestrutura 

urbana e edificações dos empreendimentos aprovados no programa de orçamento 

participativo (OP) 2015/2016, para as vilas, favelas e áreas de interesse social do 

município de Belo Horizonte. 

 

Assunto: Esclarecimentos de dúvidas acerca do Edital URBEL/SMOBI 001/2020 – CC 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Companhia Urbanizadora e de Habitação 

de Belo Horizonte – URBEL, nomeada pela Portaria nº 005, de 21 de outubro de 2019, no uso 

de suas atribuições legais, presta os seguintes esclarecimentos ao questionamento de 

interessado na licitação acima epigrafada: 

 

 

Pergunta: 

 

“1. DOS FATOS 

 

A empresa interessada, pretendendo participar da Concorrência Pública em epígrafe, 

tomou conhecimento dos termos de seu Edital de Licitação. 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma 

com as exigências formuladas para a qualificação econômico-financeira no 

item 10.7.4.2 referente a demonstração de índices financeiros: 

  
“10.7.4.2 Balanço patrimonial do último exercício social exigível, com indicação 
do número da página transcrito do Livro Diário e registrado na Junta Comercial, 
ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped,nos 
termos do Decreto Federal n.º 8.683/2016, observando-se as exceções 
previstas nos normativos, demonstrativo da boa situação econômico-financeira 
da licitante, consubstanciada nos seguintes índices: 
  
10.7.4.2.1 Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a documento 
arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de 1,50 
(um inteiro e cinquenta 
centésimos), a ser obtido pela fórmula: 
  

   ILC = Ativo Circulante 
      Passivo Circulante 
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10.7.4.2.2 Índice de Endividamento (IE): 
Este índice mostrará a relação entre Capital de Terceiros (Passivo Circulante e 
Não Circulante) e os bens e direitos da empresa (Ativo Total), a ser calculado 
pela fórmula: 
  
IE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  <= 0,75 
                       Ativo Total 
  
10.7.4.2.3 O balanço e demonstrações solicitados deverão conter dados que 
comprovem o registro na Junta Comercial e o Termo de Autenticação do Livro 
Digital, ou com a autenticação de órgão 
de registro equivalente, ou através do Sistema Público de Escritura Digital – 
Sped.” 

  
A presente solicitação de esclarecimento apresenta questão pontual, onde estão 

sendo exigidos índices fora dos usuais e utilizados no mercado, quer por discrepar da Instrução 

Normativa nº 02/2010 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da lei nº 15.608/2007, lei nº 8.666/93 e por divergir do 

entendimento pacificado dos Tribunais de Contas, viciando o ato convocatório e restringindo a 

competitividade do certame, condição esta essencial para a validade de qualquer 

procedimento licitatório. Também cumpre destacar que o índice citado está em desacordo com 

licitações em andamento e similares DA PRÓPRIA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, a 

saber: Ref.:  LICITAÇÃO SMOBI 014/2020-RDC, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, 

ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS, 

ANTEPROJETOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 

PARA EMPREENDIMENTOS DA SAÚDE - UPA BARREIRO E UPA OESTE, que para a 

qualificação econômico-financeira utilizada índice diferente para a liquidez geral, a saber: 

 
“12.1.4.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,20 (um 
inteiro e vinte centésimos), a ser obtido pela fórmula: 
  
ILC = AC 
         PC 
onde: 
AC é o ativo circulante; e 
PC é o passivo circulante. 
  
12.1.4.2.2. Índice de Endividamento (IE): Este índice mostrará a relação entre 
Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Não Circulante) e os bens e direitos 
da empresa (Ativo Total), a ser calculado pela fórmula: 
  
IE = Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante     < = 0,75 
        Ativo Total       
                                                 
12.1.4.2.3. O balanço e demonstrações solicitados deverão conter dados que 
comprovem o registro na Junta Comercial e o Termo de Autenticação do Livro 
Digital, ou com a autenticação de órgão de registro equivalente, ou através do 
SPED.” 
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2. DO DIREITO 

 

2.1. DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE ÍNDICES CONTÁBEIS 

A requerente entende que os índices adotados no processo licitatório não estão de 

acordo com a legislação vigente e entendimento dos Tribunais de Contas, demonstrando a 

ilegalidade apontada. 

Os índices contábeis utilizados no Processo Licitatório devem ser base de Estudo 

Técnico e contábil ou ainda a demonstração explicita de pesquisa de mercado, editais similares 

levando em consideração diversas origens, tanto do próprio órgão como de outros que adotem 

índices mais elevados dos USUALMENTE EMPREGADOS para serviços desse porte. 

A Súmula 289/2016 do Tribunal de Contas da União -TCU veio para consolidar o 

entendimento do Tribunal, vejamos: 

  
SÚMULA TCU 289: A exigência de índices contábeis de capacidade 
financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo 
da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às 
características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja 
fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. 
Processo de natureza administrativa apreciou anteprojeto de súmula acerca da 
exigência de índices contábeis de capacidade financeira em licitações. Na 
tramitação regimental, o processo recebeu pareceres da Consultoria Jurídica 
do TCU, da Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio e da Diretoria de 
Jurisprudência da Secretaria das Sessões do Tribunal. As unidades técnicas 
opinaram pela conveniência e oportunidade da aprovação do anteprojeto de 
súmula, o qual reflete o entendimento predominante do TCU, há muito 
consolidado, e está suportado em dispositivos constitucionais, legais e 
regimentais que tratam do tema qualificação econômico-financeira para fins de 
habilitação em procedimento licitatório, a partir de aplicação de índices 
contábeis, em especial os de liquidez. Apontaram ainda a importância de a 
futura súmula contribuir para que sejam evitadas exigências 
inapropriadas de índice contábeis que resultem em restrição ao caráter 
competitivo dos procedimentos licitatórios. Após a apreciação das 
sugestões apresentadas por outros membros do Tribunal, acolheu o Plenário a 
proposta do relator, aprovando o texto final sugerido, consubstanciado, com a 
seguinte forma, na Súmula 289 da Jurisprudência do TCU: “A exigência de 
índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve 
estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de 
mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de 
índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade”. Acórdão 354/2016 
Plenário, Administrativo, Relator Ministro José Múcio Monteiro. 
(Grifo nosso) 

  

Nesta direção a apreciação de caso similar à presente solicitação de esclarecimento, 

o Tribunal de Contas da União - TCU diante ao Acórdão 1.252/2016 de 18/05/2016 define 

cabalmente o entendimento que o índice a ser adotado devem ser iguais ou maiores que 1,0, 

sendo necessário justificativa técnica para adoção índice não usual no mercado: 

  
“[...] 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2016&numero=354&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2016&numero=354&colegiado=P
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II.1.3.2.13. Argumentos apresentados sobre a exigência de valores 
excessivos dos índices econômico-financeiros. 
A PM/SP inicia explicando que a exigência de índices financeiros é a 
ferramenta pela qual a Administração garante que a empresa contratada 
efetivamente possa cumprir o contrato, afastando, já no âmbito do certame 
licitatório, aquelas que não possuem finanças adequadas para dar seguimento 
à execução da avença. 
A PM/SP afirma que, ao analisar o objeto da Concorrência Pública, entendeu 
ser razoável a exigência de demonstração de índice de liquidez geral e 
corrente maior ou igual a 1,5, em razão da dimensão e dos valores 
envolvidos no certame. 
Aduz que os investimentos iniciais do contrato são de grande vulto, 
demandando grande aporte financeiro, de modo que se mostra necessária 
a demonstração de que os licitantes detêm capacidade adequada para a 
execução do contrato. Frisa que não se pode admitir a 
contratação de particular que não possua saúde financeira condizente com o 
objeto licitado, correndo-se o risco de que, quando da 
expedição de Ordem de Serviço, ocorram problemas para o início das obras. 
Afirma que não é difícil - e até é comum - a Administração Pública ser 
surpreendida por diversos obstáculos durante a execução contratual, os quais, 
invariavelmente, estão ligados à precariedade da capacidade financeira dos 
contratados para dar cabo à execução contratual, sobrevindo 
pedidos de rescisão contratual, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e 
até mesmo notícia de decretação de falência ou recuperação judicial do 
particular contratado. 
Conclui que, diante da importância do projeto de urbanização de favelas no 
Município de São Paulo, a adoção do índice no patamar indicado no edital é 
justificável, e que não houve restrição à competitividade por conta da utilização 
desse índice. 
II.1.3.2.14. Análise dos argumentos apresentados sobre a 
exigência de valores excessivos dos índices econômico-financeiros. 
O art. 31, §5º, da Lei 8.666/1993, afirma que: 
A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 
devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado 
início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 
Usualmente, em editais para contratação de obras públicas, exige-
se índices de liquidez geral (LG) e de liquidez corrente (LC) maiores ou 
iguais a 1,0, em consonância com o disposto no item 7 da IN Mare 5/1995. 
Do dispositivo da Lei de Licitações supracitado, verifica-se que (i) a adoção 
dos índices deverá ser devidamente justificada no processo administrativo da 
licitação, (ii) vedada a exigência de índices não usualmente adotados. 
As justificativas apresentadas pela Prefeitura para adotar o valor 
mínimo de 1,5 para os índices não foram suficientes. Foi informado que os 
valores envolvidos nas contratações dos lotes eram altos, de modo a ser 
necessário que a vencedora da licitação 
demonstrasse capacidade financeira elevada para arcar com as obrigações 
contratuais, evitando problemas na execução das obras. 
Portanto, não foram apresentadas justificativas técnicas para a 
adoção de índices mais elevados do os usualmente empregados para 
obras desse porte, mas apenas afirmações genéricas. Não foram 
apresentados estudos técnicos que tivessem embasado a 
conclusão de utilizar índices mais altos que os de costume. 
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Nessa linha, o relatório de auditoria compara os índices adotados com 
os de outros empreendimentos semelhantes, localizados em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Constata que, para esses empreendimentos, foi adotado o valor 
mínimo de 1,0, demonstrando que os valores da licitação ora 
analisada, de 1,5, mostram-se mais rigorosos que os adotados para 
obras de mesmo porte. 
Vale destacar que os índices devem atestar que a licitantes possuem condições 
financeiras adequadas para cumprir suas obrigações contratuais. Ao fugir do 
padrão, devem ter sua escolha motivada por meio de estudos de mercado que 
demonstrem a situação contábil usualmente encontrada por empresas daquele 
ramo de atividade e de porte suficiente para executar o objeto contratado. 
Assim, verifica-se que a falta de justificativas técnicas fundamentadas 
para a adoção de índices contábeis mais elevados que os usuais para 
obras semelhantes fere o art. 31, §5º, da Lei 8.666/1993. Portanto, será 
proposto dar ciência à PM/SP. 
[...]” 
Os seguintes indícios foram objeto das oitivas: existência de cláusula no edital 
impondo preço fixo para 27% dos serviços integrantes do orçamento das 
propostas; vedação de uma mesma licitante vencer a concorrência de mais de 
um lote – 16 licitantes foram pré-qualificadas na licitação de 15 lotes; exigência 
de atestados técnicos para serviços executados especificamente em obras de 
urbanização de favelas; exigência de comprovação da qualificação técnica em 
um único contrato; 
quantitativos excessivos de alguns dos serviços exigidos na qualificação 
técnica; exigência de serviços sem relevância financeira na qualificação técnica 
operacional e profissional; valores excessivos dos índices econômico-
financeiros. 
Consoante exposto no Relatório precedente, os esclarecimentos trazidos aos 
autos a respeito das exigências restritivas nos editais da licitação e da pré-
qualificação mencionadas foram adequadamente analisados pela Unidade 
Técnica, que demonstrou, na instrução, a ausência de conformidade entre 
as referidas exigências e as disposições da Lei 8.666/93 e, ainda, a 
jurisprudência deste Tribunal.” 
(Grifo nosso). 

  
Os índices apontados no item 9.3 do edital, para comprovação de qualificação 

econômico-financeira das licitantes são exagerados, não usuais, e não justificados, a adoção 

destes índices, configuram claramente como uma restrição à competitividade do certame por 

empresas habilitadas do ponto de vista técnico e econômico-financeiro. 

A Instrução Normativa nº 02/2010 (Compilada – com as inclusões e alterações das 

IN/nºs 1 e 5, de 2012 e 4, de 2013) estabelece o que deve estar previsto nos atos 

convocatórios sobre o tema: 

  
Art. 43. Os atos convocatórios devem conter cláusulas que assegurem o 
cumprimento das disposições contidas nesta norma, bem como as descritas 
nos incisos seguintes, de modo a explicitar que: 
[...] 
V – a comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
  
        Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 
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        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  
          Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
  
          Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 
         Passivo Circulante 
  
Parágrafo único. O fornecedor registrado no SICAF terá os índices, referidos no 
inciso V deste artigo calculados, automaticamente, pelo Sistema. 
  
Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas 
que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos 
índices referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando da habilitação, 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério 
da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como 
exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de 
garantia na forma do § 1º do art. 56 do referido diploma legal, para fins de 
contratação. 

  
Assim, os Índices exigidos no Edital, devendo ser revistos de forma a que satisfaçam 

os critérios de comprovação da saúde financeira das licitantes e que sejam os usualmente 

utilizados pelo mercado e em licitações. 

  

2.2.1 Índices de Licitações em outras Regiões no Brasil 

 

Destacamos alguns exemplos de licitações de órgãos distintos, recentes e em 

andamento, com objeto similar e de complexidade e valores estimados muito superiores ao 

objeto desta licitação, possuindo a comprovação de boa situação financeira através da 

apresentação dos índices financeiros 1 (um), ou ainda de outras formas legais de 

comprovação, senão vejamos: 

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0290/2020-22 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE 
ENGENHARIA, CONTEMPLANDO ESTUDO PRELIMINAR, PROJETO 
BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE E 
UNIDADES LOCAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT NO 
ESTADO DE RONDÔNIA. 
Valor: R$ 23.302.255,74 (vinte e três milhões, trezentos e dois mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) 
  
CONCORRÊNCIA 01/ 2020 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  (Processo Administrativo nº 
23443.013954/2019-97) 
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Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para 
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para 
elaboração de: 
I. Estudos Técnicos, Planejamentos, Projetos Básicos de Engenharia, 
Arquitetura e Complementares, Executivos, Levantamento Cadastral e As 
built; 
II. Pareceres, Laudos, Perícias, Levantamentos e Avaliações em Geral 
Valor R$ 4.967.966,96 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil 
novecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos). 
  
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 - POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO 
Objeto contratação de serviços de projetos executivos de engenharia e 
arquitetura para reformas, ampliações e/ou construções novas de 
edificações para a Polícia Rodoviária Federal, compreendendo todas as 
disciplinas necessárias à perfeita caracterização da obra e/ou serviço a 
serem realizados, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
Valor: R$ 40.884.137,69 (quarenta milhões, oitocentos e oitenta e quatro 
mil cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/SEHAB/2020 – Prefeitura da 
Cidade de São Paulo 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL COM A UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS BIM – 
MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 
ESPRAIADA, SUBDIVIDIDO EM TRÊS LOTES 
Valores: 
a) Lote A: R$ 4.668.841,19 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito 
mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos); 
b) Lote B: R$ 4.257.508,81 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete 
mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos); 
c) Lote C: R$ 2.872.225,71 (dois milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 
duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). 
  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destacamos que é facultado à Administração exigir prestação de garantia nas 

contratações de bens, obras e serviços, de modo a assegurar plena execução do contrato e a 

evitar prejuízos ao patrimônio público. 

Ao prever no edital a garantia de execução (item 18.3.1 do edital) e adoção de 

índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira, 

suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação e sem a devida justificativa, 

ferem o Principio da Competição, pois, a Garantia de Execução já assegura a execução do 

contrato. 
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Diante disto, invoca-se a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF, onde a “A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial.” 

  

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Em face do exposto, pergunta-se: 

·         Serão revistos os índices de qualificação econômico-financeira , revisando-se 

os Item 10.7.4.2 do edital, utilizando-se índices usualmente adotados pelo setor público, 

reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, Art. 72 §3º, II da Lei 15.608/2007 e art. 21, §4º da 

Lei nº 8666/93?” 

 

 

Resposta: 

 

O Índice de Liquidez Corrente – ILC, objeto do questionamento ora respondido, afere 

a capacidade de pagamento a curto prazo que dada empresa possui em face de suas 

obrigações, a partir do quociente obtido entre a divisão do ativo circulante pelo passivo 

circulante, representados no balanço patrimonial.  

 

A apuração de ILC superior a 1,0 (um) denota que referida sociedade possui capital 

de giro líquido positivo, o que significa dizer que “quanto maior a liquidez corrente mais alta se 

apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro”1. 

 

Já a verificação de índices inferiores à medida supracitada retrata capital de giro 

negativo, ou seja, possíveis dificuldades de a empresa honrar com os compromissos que por 

ventura tenha assumido perante seus credores. 

 

Tem-se então que é de curial relevância para a Administração estipular criteriosa e 

justificadamente o ILC mínimo a ser observado quando da realização de seus procedimentos 

licitatórios, partindo, para tanto, não de um valor fixo ou rígido, mas sim daquele que possibilite 

viabilizar tanto a ampla participação das concorrentes como também o melhor dimensionar a 

capacidade de a vencedora do certame executar a integralidade do serviço e/ou obra 

pretendida. 

 

No presente caso, em que se intenta contratar a “elaboração de anteprojetos, projetos 

básicos e executivos de infraestrutura urbana e edificações dos empreendimentos aprovados 

no programa de orçamento participativo (OP) 2015/2016, para as vilas, favelas e áreas de 

interesse social do município de Belo Horizonte”, o fundamento para adoção do ILC se 

                                                           
1 ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico e financeiro. 8ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, 9. 191. 
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pautou pela prévia consulta aos fornecedores cadastrados na respectiva linha de 

serviços no SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Belo 

Horizonte, acorde justificativa técnica específica formulada pela Supervisão Contábil da 

URBEL, a saber: 

Em consulta ao SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 
da Prefeitura de Belo Horizonte – foram encontrados 05 registros de 
empresas classificadas no grupo 01 (Estudos e Projetos na Área de 
Engenharia), subgrupos 03 (Arquitetura), 14 (Habitacional) e 29 
(Urbanização) com seus dados atualizados.  
A totalidade destas empresas apresenta Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) superior a 1,6 e o Índice de Endividamento menor ou igual a 0,70. 
O Tribunal de Contas da União, através da súmula Nº. 289, assim dispõe: 
“A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo 
dos de liquidez, deve estar justificada no processo de licitação, conter 
parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto 
licitado, sendo vedado o uso de índices cuja fórmula inclua rentabilidade 
ou lucratividade.  
Dessa forma, considerando o exposto, é recomendável exigir os seguintes 
índices no edital em questão:  
 
 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) =   Ativo Circulante     > = 1,5 
                                                        Passivo Circulante       
 
Índice de Endividamento = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante < = 0,75 
                                                                      Ativo Total       
 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020. 
Grifos nossos. 

 

Bem se vê, em suma, que o ILC referenciado no instrumento convocatório se 

encontra abaixo daquele apresentado pela média dos fornecedores do objeto a ser licitado, 

cadastrados no SUCAF, cumprindo destacar ainda que a metodologia empregada para tanto 

é aquela usualmente utilizada em tal levantamento. 

 

Ante tudo o que foi exposto, não há que se falar em desatendimento aos ditames da 

Súmula 289 do TCU e nem em restrição ao caráter competitivo da licitação, razão pela qual 

serão mantidos os índices indicados no edital em comento. 

 

 

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2020. 

 
 
 

Débora Maria Moreira de Faria 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 


