
Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
 

 

 

COMUNICADO 01 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SP 007/2020 

 

PROCESSO Nº 01-032.925/20-27 

REF.: Resposta à impugnação apresentada pela empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS 

LTDA 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e 

serviços comuns de engenharia nos próprios municipais, com fornecimento de equipamentos, 

peças e insumos de primeira linha, mão de obra capacitada, assim como disponibilização de 

equipe operacional em regime de plantão para apoio aos plantões do Sistema Municipal de 

Proteção e Defesa Civil e do Grupo Gestor de Riscos e Desastres - GGRD, com o fornecimento de 

materiais, insumos e mão de obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos 

deste Edital. 

 

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, através da sua pregoeira, comunica que 

a IMPUGNAÇÃO interposta tempestivamente pela empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, 

entregue em conformidade com o item 8 do Edital, em face do Pregão Eletrônico SP 007/2020, foi 

considerada IMPROCEDENTE. Seguem as considerações: 

 

I - DO RELATÓRIO 

 

Alega a impugnante que a Administração se equivoca ao exigir para demonstração de Qualificação 

Econômico-Financeira, a apresentação de Índice de Liquidez Geral (LG), maior ou igual a 1,30 e, Índice de 

endividamento (IE), menor ou igual a 0,75 CONJUNTAMENTE com o patrimônio líquido, conforme itens 

17.1.3.2 e 17.1.3.4. do Edital. 

 

Destaca que, a não apresentação desses índices nos termos do Edital, conduziria à inabilitação de 

“potenciais licitantes aptas para executar com segurança este processo licitatório.”. 

 

Aduz que “a exclusão do licitante do processo licitatório pela condição conjunta de possuir Índice de 

liquidez geral e Liquidez corrente inferior a 01 (um) contraria a Instrução Normativa no 10/2012 do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.” 

 

Menciona que, “a exigência de Atestado de Capacidade Técnica (operacional) registrado junto a entidade 

de classe não deve prosperar, sendo necessária readequação do instrumento convocatório.” 

 



 

 

Afirma que “a exigência de comprovação da Qualificação Econômico-Financeira é feita aos licitantes para 

cumprir com a finalidade e a segurança da contratação, resguardados os interesses da Administração.” 

 

Todavia, menciona que a demonstração de índice de Liquidez inferior a 1,30, não representa 

automaticamente a incapacidade do licitante participar do certame e que a aferição da capacidade de uma 

empresa deve permear outros fatores tais como sua estrutura, pessoal, contratos anteriores, 

demonstração de resultados, capital social, patrimônio líquido. 

 

Ressalta que para utilização dos índices é necessário analisar três aspectos: “em que situações é 

aceitável a fixação dos índices, quais seriam esses indicadores e qual seria o valor admissível para cada 

um deles.” 

 

Esclarece que, conforme disposição da norma, Art. 31, §1° da Lei 8666/93, “o objetivo da fixação dos 

índices contábeis deve limitar-se à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, em que se pode depreender, 

portanto, que tal exigência deve ser proporcional ao objeto a ser contratado.” 

 

Quanto aos demais aspectos, uma vez que “a norma não identifica que índices poderão ser exigidos e 

quais os valores de referência”, a impugnante afirma que “floresceram entendimentos dos mais variados 

quanto à sua aplicação, porém todos eles são unificados quanto da pertinência da exigência ao objeto 

licitado é a garantia da ampla competitividade.” 

 

Argumenta que tal exigência constitui, também, ofensa ao princípio da razoabilidade. 

 

Afirma que a jurisprudência tem decidido no sentido de que não é cabível se exigir de maneira 

CUMULATIVA, para fins de habilitação e a título de qualificação econômico-financeira, os índices 

contábeis e, também, a comprovação de valor de capital social ou patrimônio líquido. 

 

Para corroborar sua afirmativa, a impugnante colaciona entendimentos e julgados das Cortes de Contas, 

bem como entendimento consolidado através da Súmula TCU 2891. 

 

Discorre que “além das sanções e multas sobre o valor do contrato, já encontrada no instrumento 

convocatório e minuta contratual, o legislador trouxe outros dispositivos jurídicos que reforçam a 

segurança para a Administração Pública na seleção de fornecedores capazes de executar o serviço, que 

são as cláusulas exorbitantes,” destacando a garantia contratual, prevista no art. 56 da Lei 8666/93. 

                                                
1 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. 



 

 

Afirma que para os licitantes que não atinjam os índices de liquidez, “o legislador possibilita, ainda, que a 

Administração Pública exija delas, não de forma concomitante, a comprovação de possuir capital social ou 

patrimônio líquido equivalente a até 10% do valor dos itens/lotes arrematados.” 

 

Apresenta previsão contida na Instrução normativa 02/2010 do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e gestão, na qual “caso o licitante apresente Índice de Liquidez inferior a 1 (um), lhe é 

facultada, para comprovação de qualificação financeira, a apresentação do capital mínimo ou do 

patrimônio líquido mínimo ao atendimento do certame.” 

 

Requer a alteração do item 17.1.3.2 do Edital, para que possibilite a comprovação da capacidade 

econômica financeira por meio da comprovação de patrimônio líquido mínimo exigível não conjuntamente 

com o item 17.1.3.4. 

 

Por fim, manifesta que, caso não acatada pela Comissão Permanente de Licitação, que a impugnação 

seja remetida ao Superintendente desta. 

 

II - DA ANÁLISE 

 

Preliminarmente, pertinente relatar que trata-se de Licitação, na modalidade Pregão, a qual aplicam-se 

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme disposto no art. 9º da Lei 

nº 10.520/2002. 

 

Constitui escopo da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

comuns de engenharia para manutenção de próprios municipais de médio e grande porte não 

regionalizados como museus, teatros, restaurantes populares, abrigos públicos, bem como secretarias, 

autarquias e o edifício sede da Prefeitura dentre outros, não atendidos pelas manutenções regionais, por 

meio do fornecimento de equipamentos, peças, insumos de primeira linha e mão de obra capacitada para 

execução, tendo como preço de referência o valor de R$6.733.340,54 (seis milhões, setecentos e trinta e 

três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

Destarte, a dimensão econômica e duração da presente contratação exigem prudência, responsabilidade e 

mitigação dos riscos. 

 

Quanto à afirmação de que a previsão contida nos subitens 17.1.3.2 e 17.1.3.4. do Edital de regência inibe 

a participação das empresas, minorando a competitividade e ofendendo ainda o princípio da razoabilidade, 

para analisá-la faz-se necessário transcrever os citados subitens editalícios: 

 



 

 

17.1.3.2 Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice 

de Endividamento (IE), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

sendo considerado habilitado o licitante que apresentar: 
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17.1.3.4 Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 

competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido, 

mínimo de R$ 673.334,00 (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e 

trinta e quatro reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, nos termos do disposto nos §§2º e 3º, do art. 31, 

da Lei 8.666/1993; 

 

Em sede da análise do mérito das alegações, a afirmação de que o Edital de convocação está equivocado 

nas suas disposições, e que tal conduta poderia, eventualmente, ser interpretada como restritiva ao 

princípio da ampla competitividade, cumpre salientar que o instrumento está em consonância com as 

normas norteadoras dos procedimentos licitatórios da Administração Pública, notadamente, a norma 

contida no o art. 31, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 8666/93. Nesse sentido, vale citar o disposto no referido artigo: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

(...) 

§ 1
o
  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 

de rentabilidade ou lucratividade.               

§ 2
o
  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. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 

anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 

na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

§ 4
o
  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante 

que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 

financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação. 



 

 

§ 5
o
  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.(grifo nosso)   

             

Assim, depreende-se da leitura do artigo supratranscrito que a utilização de solicitação de 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 encontra amparo no texto legal, especificamente no Art. 31, §5º da Lei Federal no 

8666/93.  

 

Releva destacar que o artigo 31, § 2º da Lei 8.666/93 estabelece unicamente a alternativamente, ou, em 

outras palavras, a impossibilidade de cumulação, de requisitos relativos ao capital social mínimo, ao 

patrimônio líquido mínimo ou as garantias previstas no § 1 º do artigo 56 da lei de licitações, nada 

dispondo acerca da impossibilidade de cumulação da comprovação de qualificação econômico-financeira 

através de índices contábeis concomitantemente com a comprovação de patrimônio líquido. 

 

Neste ponto, insta esclarecer que os índices contábeis de ILC - Liquidez Corrente ≥ 1,30 e IE - Índice de 

endividamento ≤ 0,75 utilizados nesse certame encontram-se justificados nos autos do processo licitatório, 

em consonância com a Súmula Nº 289 do TCU, que determinou:  

 

“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.” 

 

O documento retromencionado é intitulado “JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES FINANCEIROS – LICITAÇÃO 

007/2020”, no qual segue descrita toda a metodologia utilizada para adoção dos valores, bem como a 

previsão legal e as jurisprudências que consubstanciaram sua elaboração.  Segue anexo. 

 

Ademais, a lei nº 8.666/93 propõe uma série de medidas que podem ser adotadas pela Administração, no 

planejamento da contratação pública, na intenção de resguardar o regular andamento da sua fase externa 

bem como a boa e correta execução do futuro contrato. 

 

Note-se que a habilitação financeira tem o condão precípuo de avaliar se o pretenso contratado tem 

condições mínimas, sob o enfoque financeiro, de garantir a execução do contrato, vale dizer, se ele poderá 



 

 

suportar todos os custos que virão da execução do contrato. Para análise da saúde financeira das 

pretensas contratadas a Administração poderá exigir os requisitos postos no art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

 

Assim sendo, se mostra descabida a alegação de que a exigência editalícia combatida fere os princípios 

da competitividade e razoabilidade, quando, em verdade trata-se de prática respaldada pela lei e pela boa 

prática administrativa. 

 

Por fim, quanto à competência dessa Pregoeira para decidir impugnações aos editais de pregões, 

destaca-se que o decreto n. º 12.436/2006, prevê tratar-se de ato de competência da Pregoeira. 

Transcreve-se, abaixo, o dispositivo desse ato normativo, vejamos: 

 

Art. 11- Caberá ao pregoeiro, em especial: 

I - coordenar o procedimento licitatório; 

II - credenciar os interessados; 

III - receber, examinar, decidir impugnações e consultas ao edital; (grifos 

nossos) 

 

III – DA DECISÃO 

 

Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso III do Decreto Municipal 12.436/2006, CONHEÇO 

da impugnação interposta pela empresa CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, relativa ao 

processo licitatório Edital PE SP 007/2020, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se, portanto, 

inalterado o Edital em comento. 

 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira 

 

 














