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EDITAL DE LICITAÇÃO NOS AUTOS DA

CONCORRÊNCIA

Nº 003/2022.

Nº 083/2022
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022
EDITAL Nº 060/2022

PROCESSO

OBJETO

O

—

DE

CONTRATAÇÃO

SERVIÇOS

DE

REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA TECNOLOGIA
PÚBLICA DO
ILUMINAÇÃO
DO PARQUE DE
HORIZONTE,

compreendendo

empregado,

equipamentos,

o fornecimento
mão de obra,

ENGENHARIA

PARA

CONVENCIONAL POR LED

MINICÍPIO

DE

NOVO

material
canteiro de obras,

de todo o

de

serviços complementares, transportes, etc., conforme Termo
Referência, Memorial Descritivo, projeto, orçamento e
cronograma, anexos ao presente edital.
IMPUGNANTE - ZAGONEL

Senhor

S/A.

Prefeito,

060/2022,

Trata-se da análise da impugnação ao Edital nº
empresa
pela
tempestivamente
interposta

supracitada, pessoa jurídica de direito privado, devidamente

inscrita

nº

no CNPJ sob o

81.365.223/0001-54,

com

endereço

Pinhalzinho - SC, na BR 282, km 576 no Distrito
Industrial Pinhal Leste - Cep 89870-000, por intermédio de seu
representante legal Sr. Bernardo Vargas de Souza, pelos
motivos a seguir:
sede

em

embora
salientar
que,
cabe
Preliminarmente,
tempestivamente apresentada, nota-se que à impugnação nem
conhecida ante a irregularidade da
mesmo poderia ser
Não
representação da pessoa que assina a peça impugnatória.
Praça

14960-000
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acompanha

subscritor
tanto.

A

em

?
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impugnação, documento que demonstre que o
da peça recursal de fls. 143/155, tem poderes para
a

Todavia, no interesse da própria Administração este
Presidente da CPL tomou conhecimento da peça protocolada,
dando-lhe regular processamento ainda que como direito de
petição garantido Constitucionalmente, fincado na obrigação
de zelar pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37
“caput” , da Constituição Federal.
da
ponderar
acerca
inicialmente,
metodologia utilizada para elaboração de instrumentos
convocatórios, segundo a natureza do objeto que se pretende
Cabe-nos,

contratar.
Este Presidente da

editais

luz

CPL

premissa maior,
princípios fundantes da

tem

como

dos
Administração Pública, dentre os quais o da competitividade,
da Lei Federal nº
$
assim previsto no art.
8.666/93, em perfeita consonância com o art. 37, XXI, da
Constituição Federal (princípio constitucional específico das
licitações), que limita exigências de natureza técnica e
econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das

produzir

à

3º,

1º,

obrigações.
Federal

nº.

Nesta missiva, assim dispõe
8.666/93:

-

balanço patrimonial

art.

relativa

Art. 31. A documentação
econômico-financeira limitar-se-á a:
1

o

e

à

31, da Lei

qualificação

demonstrações contábeis

exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

do último

Praça
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DE

substituição por balancetes

empresa, vedada a sua

ou balanços

ser atualizados por índices oficiais
da data de
quando encerrado há mais de 3 (três) meses
apresentação da proposta;

provisórios,

podendo

II - certidão negativa de falência ou concordata

de
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
da pessoa física;
execução patrimonial, expedida no domicílio
Pa

mesmas modalidades e critérios
limitada a
previstos no "caput" e 8 lo do art. 56 desta Lei,
da contratação.
1% (um por cento) do valor estimado do objeto

III - garantia, nas

1º

$

A

exigência de índices

limitar-se-á

à

demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas
lhe seja adjudicado
aos compromissos que terá que assumir caso
vedada a exigência de valores mínimos de
o contrato,
rentabilidade ou
de
índices
anterior,
faturamento
lucratividade. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

Administração, nas compras para entrega
futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer,
exigência de
no instrumento convocatório da licitação, a
ainda as
capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
dado
garantias previstas no $1º do art. 56 desta Lei, como
de comprovação da qualificação econômico-financeira

2º

$

A

objetivo

para efeito de garantia
contrato a ser ulteriormente celebrado.

dos

licitantes

ao adimplemento do

capital mínimo ou O valor do patrimônio
exceder
se refere o parágrafo anterior não poderá

8

líquido a que

e

3º

O

valor estimado da contratação, devendo
ser feita relativamente à data da apresentação
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais.

a 10% (dez por
a comprovação

Praça

Dr.

cento)

do

— Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
Euciydes Cardoso Castilho, 4a5 — centro — Novo Horizonte/SP
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“AT

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.
$

4º

situação financeira da
do cálculo de
empresa será feita de forma objetiva, através
índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha
de
dado início ao certame licitatório, vedada a exigência
índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situação financeira suf iciente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº
8

52º A comprovação de boa

8.883, de 1994),
$

6º

(Vetado). (Redação dada pela Lei

nº

8.888,

de 1994)

Negritos nossos.
Antes

iniciarmos

de

qualquer

elaboração

de

instrumento convocatório, seja edital ou convite, no tocante
partimos da
às exigências de cunho econômico-financeiro,
das
disposição legal retro e da observação, não somente
Súmulas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
da natureza do objeto do futuro ajuste, bem como da observação

Instrução
hoje Ministério
nº. 03, de 26 de abril de 2018, do “espelho”
para
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
modular instrumentos convocatórios, notadamente nas questões
econômicas e técnicas.

de normas e
Normativa

Praça

regulamentações,

como

é o

caso da

14960-000
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serviços

Tendo em mãos o projeto
descritivo
ou memorial

justificativa

[250
N Z66

ART

básico/executivo de obras,

observada
iniciamos a elaboração da minuta
de

compras,

processo,
do edital ou convite, dentro da consciência de que exigências
de natureza técnica e econômica devem ser moduladas,
exclusivamente, ao indispensável à garantia do cumprimento das
futuras obrigações.

1

no

pressuposto que quanto maiores forem
as exigências, menor será o universo de particulares aptos à
atenderem o chamamento licitatório. Por outro lado, sendo a
licitação instrumento de buscar propostas vantajosas, e
Partimos

pressupondo

ser,

do

em

alguns

casos,

altamente
capacidade

relevantes

econômico
financeira, meios de demonstrar a vantajosidade ao lado da
questão do preço, levamos também em consideração tais
exigências, até o limite indispensável para garantir a
segurança da vantajosidade do futuro contrato.

exigências

de

demonstração

de

objeto exige demonstração de capacidade
econômica do particular para seguramente executar o contrato
público, só para que Vossa Excelência aprecie, abaixo
indicamos alguns dos índices da ciência da contabilidade que,
em tese, pode valer-se a Administração Pública na elaboração
de seus instrumentos convocatórios, orientados, obviamente,
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando
Quando o

da redação desses instrumentos:

a) Liquidez Seca: "mostra a capacidade a pagamento a curto
prazo sem considerar os estoques”
b) Liquidez Corrente: "mostra a capacidade de pagamento da
empresa a curto prazo”
"quanto do capital de
Endividamento:
c) Composição

terceiros
Praça

é a

curto prazo"
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d) Participação Capital de Terceiros: "indica quanto a
empresa tomou emprestado em relação aos recursos totais”
e) Liquidez Imediata: "quanto dispomos imediatamente para
pagar as dívidas a curto prazo”
£) Liquidez Geral: "mostra a capacidade de pagamento da
empresa a longo prazo”.
AC/PC, c)
g) formulas: a) AC-EST/PC, b)
CT/C+PL, e) DISP/PC, 1) AC+RPL/PC+ELP

PC/CT, d)

onde: (legenda)

Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
Estoque

AC =

CP =

RPL

Capital de Terceiros
= Realizável a longo prazo

Disponível
PL = Patrimônio Líquido
CT =

AP=
ELP

Capital de Terceiros
Ativo Permanente
= Exigível a longo prazo
Em

estatisticamente
mais de 80% (oitenta por

que pese o acima demonstrado,

podemos afirmar com segurança que

em

cento) das licitações não exigimos qualquer dos demonstrativos
contábeis acima expostos, ainda que enquanto “índice” de
valor baixo para não comprometer a competição. Nestas
licitações, podemos seguramente afirmar que estão presentes
aquelas relacionados com compras com entrega imediata ou
parcelada, ou serviços em que não haja propriamente vinculo
causal entre a capacidade econômica do particular com a
segurança necessária para a regular execução da prestação.
Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
—
Praga Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro Novo
e-mail: licitacao(Bnovohorizonte.sp.gov.br

a

LE
AO
[EHEZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

oe

LICITAÇÕES E

Ainda em dados
aproximados de 20%

CoNTaRTOS

estatísticos,

o

fato de nos

(vinte por cento) dos certames
licitatórios, exigirmos (com as necessárias justificativas),
“saúde”
financeira do particular para
a demonstração da
realização da futura prestação, não significa que valemo-nos
restantes

desta quantidade desmesurada de índices e formulas acima
expostas, limitando-nos à aquilo absolutamente indispensável à
segurança do contrato.
que a relação causal entre a
capacidade econômica e a execução do contrato são faces da
São os casos

moeda.

mesma

serviços

Ou

(de

seja,

em

execução

em

contratos,

instantânea

como

ou

exemplo

obras e

contínua),

com

fornecimento de material ou alocação de máquinas, equipamentos
e suportes de natureza econômica, entrelaçam com a segurança

necessária para cumprimento do ajuste. Por exemplo: em um
contrato de prestação de serviços que a prestação seja de
cunho intelectual ou que não haja necessidade de capital ou
inversão financeira de considerável proporção em relação ao
objeto, não exigimos qualquer demonstração para habilitar-se
em licitação de cunho financeiro. Por outro lado, tratando-se
de serviços em questões econômicas pode influenciar na
dos
segurança e regularidade da prestação contratual, dentro
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com as devidas
justificativas no processo, é “dever-poder” exigir.
INTERPOSTA PELA

IMPUGNAÇÃO

A

SOBRE A ÚNICA EXIGENCIA DE

0,50,

EMPRESA

ZAGONEL

S/A,

VERSANDO

O GRAU DE ENDIVIDAMENTO

MÁXIMO

PERMITIDO.

grau máximo de
endividamento, ao lado da liquidez geral de 1,00 é o mínimo
que se pode exigir de demonstração da capacidade financeira
A

de

um

Praça

exigência

de

particular que pleiteie

0,50

um

do

contrato de prestação de
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DE

serviços, delineado pelos seguintes pontos indissociáveis
princípio do interesse público.

principais características:

Vejamos suas
I -

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ILUMINAÇÃO DA TECNOLOGIA CONVENCIONAL POR

objeto:

PARA REVITALIZAÇÃO DA
LED DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO

Das

do

HORIZONTE,

compreendendo

empregado,

equipamentos,

PÚBLICA

DO

o fornecimento
mão de obra,

MUNICÍPIO

DE

NOVO

material
canteiro de obras,

de todo

o

Termo de
serviços complementares, transportes, etc., conforme
Referência, Memorial Descritivo, projeto, orçamento e
de
cronograma, anexos ao presente edital, com os encargos
primeiro executar os serviço para depois receber;

consequências da paralisação dos serviços:
risco para toda população, em decorrência da iluminação urbana
transformar as ruas em locais frequentáveis à noite, com ela,
mais tempo maior
carros, motos e pessoas podem circular por
segurança;

II

-

III - impossibilidade de interrupção dos serviços:
pela sua natureza, interrupção dos serviços traria transtornos
inimagináveis;

equipamentos, veículos, suporte e mão-de-obra:
exige a disponibilidade de
execução dos serviços
a
equipamentos e veículos em condições de realizar com presteza
com observância dos
a prestação, bem como o quadro operacional
V -

encargos

trabalhistas.
vI

-

disponibilidade de caixa

exigível a longo prazo, que venha a
LIQUIDO

DURANTE

endividamento
Praça

EXECUÇÃO

À

máximo

DOS

NÃO

comprometido

COMPROMETER

SERVIÇOS.

com
O PATRIMÔNIO
O

grau

de 0,50 se faz prudente para

de

evitar

CEP: 14960-000
centro — Novo Herizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015
licitacaoGBnovohorizonte.sp.gov.br
e-mail:
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L

percalços na prestação dos serviços decorrentes de
arrestos/seguúestros de veículos ou equipamentos, bem como de

atrasos
sociais,

de compromissos previdenciários e/ou trabalhistas e
comprometendo a continuidade dos serviços.
EXIGÊNCIAS ARRAZOADAS DA CAPACIDADE ECONÔMICA

Diante de todos os índices expostos na introdução

geral anterior, limitou-se o edital, diante das justificativas
contidas no processo de licitação, de limitar às seguintes
exigências:
-

=

Ativo Circulante + Realizável
Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível
Longo Prazo

-

Ativo Circulante
Passivo Circulante

6-

GE =

TN

Passivo Circulante
Longo Prazo
Patrimônio Liquido
Os

+

Exigível

isolados

resultados

das

em

em

->

1,00

>

1,00

em

< 0,50

duas

primeiras

LG e Liquidez Corrente - LC)
operações (Liquidez Geral
deverão ser maiores ou iguais a 1,0 (> 1,0), enquanto que o
GE,
resultado isolado da operação Grau de Endividamento
deverá ser menor ou igual a 0,50 (x 0,50).
-—

—

do mínimo” que possa
ser aferido de um particular para atender a uma disputa com a
seriedade de um certame licitatório que tenha por objeto a
prestação de um serviço da relevância acima descrita, com os
Tais índices são

Praça

Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185

—

e-mail:

o

“mínimo
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danos que pode causar à população de Novo Horizonte,

uma

eventual interrupção.
PRUDÊNCIAS PRELIMINARES AS

EXIGÊNCIAS

DE NATUREZA

ECONÔMICA-

FINANCEIRA TRAZIDAS NO EDITAL OBJETO DE IMPUGNAÇÃO:

Buscando a função pedagógica do

controle externo,

que foi
nº 093/2008,
Concorrência nº 003/2008, à Unidade Regional do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo - UR-8, quando da elaboração do
Instrumento Convocatório, “em abstrato” assim se manifestou
a senhora agente de fiscalização financeira, Inês, foi nos
orientado que tais exigências até: LG de 1,5, LL dela2Ze
GE de até 0,50, são considerados aceitáveis pelo Tribunal de
Contar do Estado de São Paulo, para contratos da espécie do
edital ora impugnado. Melhor representante do posicionamento
da senhora agente de fiscalização financeira é o documento
juntado, decorrente de representação em processo TC-32540026/04, tendo por representada a Prefeitura Municipal de
Franca, em cujo resumo da decisão pela improcedência da
representação, assim consta:

consulta via telefônica, na oportunidade
enfrentado a impugnação do Processo Licitatório

em

em

jurisprudência desta Corte tem se consolidado
no sentido da razoabilidade de demonstração do grau de
“A

endividamento

em

parâmetros que vão de 0,30 a

0,50...”..

Constata-se que a exigência impugnada está no grau
mínimo

commente

aceito pelo Tribunal de Contas.

E

mais:

únicos dois índices eleitos, especificamente
de 0,50, ou seja, cinquenta
o GE “grau de endividamento”
por cento do limite que o próprio Tribunal de Contas do Estado
considera razoável para licitações da espécie. (doc. J).

limita-se

a um dos

,

Praça
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PROVIDENCIAS

POSTERIORES

À

LESS
1

ANUNCIAÇÃO

re si.
“Ao
=
DESTA

IMPUGNAÇÃO:

A

Consultoria

da

NDJ,

reconhecendo

formulada,

embora

a

juntamos da

Prefeitura Municipal de

consulta por nós
natureza contábil da
em

exigência, não condena o índice de Grau de Endividamento
exigido, conforme também manifestação por escrito que juntamos
(doc. J), bem como Ata de Julgamento, no mesmo sentido,
jurisprudência consolidada pelo

TCESP

Contagem/MG,

(doc.

mantendo a

J).

Nesta data, consultamos também o Professor José
IBRAP
do
Instituto Brasileiro de
Carlos Baroni,
Administração Pública, que também não vê exigência excessiva
na questão do Grau de Endividamento menor ou igual a 0,50,
conforme consta do edital, dada a natureza dos serviços e os
reflexos que questões financeiras decorrentes de capital de

terceiros pudessem causar.

Pelo tudo exposto, somos pelo conhecimento da
impugnação apresentada pela empresa ZAGONEL S.A. para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, dando-se regular andamento no
processo

licitatório.
Novo

Praça

Horizonte,

Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185

—

e-mail:
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CcrA

17-12-08

Processo:

TC-043001/026/08

Representante:

Arclan

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Comércio Ltda.

MUNICIPAL
-—

Transportes

Serviços,

e

Sérgio Luis Guimarães da Silveira
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Representada:
contra o edital da
Representação
Assunto:
concorrência n. 3/08, objetivando a prestação de serviços

Signatário:

relativos

sólidos

ao

transporte

domiciliares

em

e

destinação final

dos

resíduos

de

edital.

aterro sanitário produzidos

Horizonte.

no

município
Toshio Toyota (Prefeito)
Responsável:
Sessão de abertura: 03-12-08, às 9 horas
de Novo

prévio
à
visando

Ementa:

Exame

prestação de
Concorrência
final
de
e
destinação
transporte
serviços
de
Índice
sólidos.
de
resíduos
endividamento igual ou menor a 0,3 em
descompasso com a jurisprudência da Corte.
sem
de
se
limitar,
Impossibilidade
de
demonstração
a
justificativa,
3 (três)
máximo,
no
em,
técnica
capacidade
determinadas.
Correções
atestados.
Representação procedente.

1.

RELATÓRIO

1.1

ARCLAN

interpôs,

-

SERVIÇOS,

com fundamento

no

TRANSPORTES

artigo

8.666/93,
representação visando
concorrência n. 3/08, editada pela

E
S

COMÉRCIO

113,
1º,
exame
ao

PREFEITURA

LTDA.

da Lei n.
prévio da

MUNICIPAL

DE

NOVO HORIZONTE.

contratar a prestação de serviços
relativos ao transporte e destinação final dos resíduos
sólidos domiciliares em aterro sanitário produzidos no
pretende-se

Município.

ou

Representante contra:
subitem 11.3.3 - grau de endividamento menor
0,30, para fins de qualificação econômico-

Insurge-se

1.2

igual

a)
a

o

[PMN

com a
jurisprudência
TC-287/006/06;
no
do
decidido
exemplo
a

financeira,

Tribunal,

em

b)

técnica, por
técnicos”.
1,3

descompasso

deste

subitem 11.4 - comprovação de qualificação
meio

máximo

“no

andamento do certame

O

Folha

de

03

atestados

(três)

foi suspenso, nos termos
55/56), já

de 02-12-08 (Fls.
do despacho publicado no
ratificado pelo Plenário, em sessão de 10-12-08.
DOE

Administração encartou aos autos documentação
referente ao certame, sem, no entanto, apresentar razões de

1.4

A

defesa.

Assessoria Técnica (fls. 218/222), acompanhada da
ilustre Chefia (fls. 223/224), propugna pela procedência da
representação.
Diz que o grau de endividamento < 0,30 afronta a
jurisprudência da Corte, citando decisões precedentes (TC-

1.5

16339/026/08 e TC-12922/026/07).
Mesma sorte há de ter a exigência de

técnica,
máximo,
o

3

no que concerne à

(três) atestados,

TC-25446/026/08.

qualificação

de demonstração em, no
apontando, a título de exemplo,

exigência

Digna SDG (fls. 225/227), por sua vez, aduz que,
a despeito de o “grau de endividamento estar no limite
do

1.6

o

aceito pela jurisprudência desta Casa”, estaria ausente

processo

licitatório

a

artigo
justificativa reclamada pelo
impugnação

5º, da Lei n. 8.666/93. Por sinal, “consta
administrativa por parte da empresa Provac Serviços Ltda.
sobre essa matéria, tendo a origem alegado, naquela
oportunidade, que a fixação do índice visou a indispensável
Mas esta
garantia do cumprimento das futuras obrigações”.
resposta teria sido ofertada tão somente à interessada, não
atendendo, portanto, o referido dispositivo legal.
Sobre a exigência de qualificação técnica, também
pensa merecer censura a limitação de atestados, pois que

31, 8

restritivo,

certame”.
2.

“impedindo

o

amplo acesso de

participantes

no

VOTO

Correto que se afaste, também a meu ver, a
fixação de grau de endividamento menor ou igual a 0,3, para
fins de demonstração de idoneidade econômico-financeira, já

2.1

PMNH

[Felhe

pas

|

ausente qualquer justificativa a amparar o índice
eleito, desborda dos limites aceitos pela jurisprudência
desta Corte (entre 0,30 a 0,50).
Neste sentido, por sinal, o entendimento exarado
autos dos TCs-2185/008/05 e 1612/009/02, sob a
nos
que,

relatoria

do E.

Plenário,
respectivamente.

pelo

artigo

Deve

31,

S

CONSELHEIRO EFULVIO JULIÃO BIAZZI,
em
sessões de 19-10-05 e

acolhidos
11-04-07,

Administração, ainda, atentar para O
5º da Lei de Licitações, segundo o qual “a
a

comprovação da 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”.
No
2.2
que tange à exigência de comprovação da
por meio
aptidão para desempenho de atividade operacional
também
3
penso deva
(três) atestados,
de, no máximo,
citados
pelos
prevalecer entendimento dos precedentes
mostra
restritiva.
se
de
a
disposição
técnicos
que
órgãos
É que “a regra geral da Lei de Licitações não
estabeleceu nenhuma hipótese de limitação máxima ou mínima
em
ao número

decisão

relatoria

24/11/07".

de

atestados, entendimento este convalidado

Corte no Processo
do E. Conselheiro ROBSON

desta

TC-40823/026/07,

MARINHO,

publicado

de

em

Aproveito argumentos por mim lançados nos autos
TC-039932/026/07, acolhidos em sessão do Plenário de 05-12-

07:

salvo quando concorram circunstâncias
manifestamente
especiais, não serve E ampla
da
licitação o estabelecimento de
competitividade

(...)

mínimos ou máximos, ao número de atestados
os quais se espera ver comprovada a capacidade
técnica dos partícipes da disputa.

limites,
com

sugestão, tantas vezes reiterada, de que
se faça, em princípio, apenas menção a atestado (s),
com a grafia, já consagrada pelo costume assente, que
faz ajuntar um “esse”, entre parênteses, ao vocábulo
expresso no singular, deixando ao alvedrio do
Daí a

licitante

para

a

criteriosa

o oferecimento de quanto entenda bastar
evidência de sua aptidão técnica e à

análise

da Comissão de vJulgamento
certame a conclusão que caiba quanto ao ponto.

Meu
2.3
expressamente

representação,

voto,

pois,

suscitadas,

com

circunscrito

é

determinação

do

às
questões
da
procedência
pela
à Administração de que,

caso queira dar andamento ao certame,
medidas corretivas:

retifique

a)

b)

de

comprovação de

subitem

deste

11.3.3

Tribunal,

para

que
jurisprudência
e
0,5;
0,3
endividamento entre
de
subtraia do subitem 11.4 exigência
de
máximo
“no
meio
qualificação técnica por

compatibilizá-lo

aceita grau

o

adote as seguintes

à

(três) atestados”, deixando a critério do licitante
apresentar atestado (s) bastante(s) para o cumprimento da
exigência legal.
deverá atentar, depois, para a
A Administração
devida republicação do edital, nos termos do artigo 21, $
03

4º, da Lei n. 8.666/93.

sala das Sessões,

17 de dezembro de 2008.

CLÁUDIO FERRAZ Dk ALVARENGA
CONSELHEIRO

ACÓRDÃO

PRÉVIO DE EDITAL

EXAME

Processo:

TC-043001/026/08

-

Transportes

Serviços,

Representante:

Arclan

Signatário:

Sérgio Luis Guimarães da Silveira
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
3/08,
Edital da concorrência n.

Comércio Ltda.

e

Representada:
Assunto:
objetivando a prestação de serviços relativos ao transporte

destinação final dos resíduos sólidos domiciliares em
aterro sanitário produzidos no município de Novo Horizonte.da
Em Julgamento:
contra o edital
Representação
exame prévio de edital,
como
recebida
3/08,
concorrência n.
da
de
realização da sessão
suspensão
com determinação
dos
envelopes, nos termos do
pública de recebimento
DOE
de
02-12-08, já referendado por
despacho publicado no
forma do
este E. Plenário em sessão de 10-12-08, na
do
219
do
Regimento
artigo
disposto no parágrafo único
Interno.
Toshio Toyota (Prefeito)
Responsável:
e

Ementa:

Exame

prévio

de

edital.

prestação de
de
e
destinação
transporte
serviços
de
resíduos sólidos. Índice de
final
endividamento igual ou menor a 0,3 em
Concorrência

descompasso

Corte.

sem

visando

com

a

à

jurisprudência

Impossibilidade

justificativa,

capacidade

técnica

de

se

da

limitar,

a demonstração de
3
em, no máximo,

Correções
atestados.
determinadas. Representação procedente.

(três)

Acorda o E. Plenário, em sessão de 17
de dezembro de 2008, pelo voto dos Conselheiros Cláudio
Ferraz de Alvarenga, Relator, Antonio Roque Citadini,
Edgard Camargo Rodrigues, Fulvio Julião Biazzi, Robson
Marinho e do Substituto de Conselheiro Olavo Silva Junior,
na conformidade das correspondentes notas taquigráficas e,
limitado às questões expressamente suscitadas, julgar

à
determinação
com
a
representação,
procedente
andamento
dar
ao
de
certame,
Administração
que, caso queira
adote as seguintes medidas corretivas:

PANE TEsia

tra
a)

retifique

o

subitem 11.3.3 para

que
à jurisprudência deste Tribunal,
e
0,5;
0,3
entre
endividamento
de
aceita grau
subtraia do subitem 11.4 exigência
b)
de
de comprovação
qualificação técnica por meiodo “no máximo
licitante
de 03 (três) atestados”, deixando a critério
da
o
cumprimento
atestado(s) bastante(s) para

compatibilizá-lo

apresentar
exigência legal.

A

Administração deverá atentar, depois,

a devida republicação do
S
4º, da Lei n. 8.666/93.
21,

para
asas

edital,

Publique-se.

são Paulo,

EDUARDO

BITTENCOURT

17

nos termos do

artigo

de dezembro de 2008.

CARVALHO

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA

- Presidente

- Relator

Esta
EN

do

a

EDITORA

LATER
”

Ml LTDA.

pondo sa

CONSULTA/9258/2008/AP/W
NOVO HORIZONTE
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE
At, Sr, Anfonio Brito

As

—

SP

corrente e grau de
Soltettação de índices de liquidez geral, liquidez
do disposto no 3 1º do
endividamento — Possibilidade — Observâneia
doutrinário — Consideraart, 31 da Lei nº 8.666/93 — Posicionamento
ções gerais,
seguintes termos:
Tndaga a Adminisiração Consulente, nos
prestação de serviços
"Abmo Licitação modalidade Concorrência para
Domiciliares produzidos no Municipio de
de Transporte e Destinação Final de Resíduos
estimado o valor de R$ 55.000,00 mensais (R$
Novo Horizonte, tendo como orçamento
exigida a seguinte comprovação:
660.000,00), para habilitação econômico-financeira fol
timbrado da em113.3, Demonsirativo de Índices Financeiros, em papel
e CRC,
responsável, devidamente identificado com o nome
presa, assihado pelo contador
das condições financeiras da liciextraídos do balanço apresentado, para fins de análise
decinúmeros inteiros e de atê 02 (duas) casas
tante. Os Índices serão apresentados em
mais após a vírgula com arredondamento:

Ig=

Ativo Circulante + Realizávelem Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo

IC —
=

Ativo Circulante
“Passivo Circulante

GE

=
—*

190

alo

.

Passivo Cireulante + Exigivel em Longo Prezo
Patrimônio Liquido

,

<0,50

(Liquidez
J1.34. Os resultados isolados das duas primeiras operações
1,0),
enquan1,0
(2
yaciores ou iguais a
Geral - LG e Liquidez Corrente - LC) deverão ser
GE, deverá ser menor ou

A

Grau de Endividamento to que o resulindo isolado da operação
iguala 0,30 (50,30).
Pergunia-se:

Ilustrado Consultoria, entendeNo caso em tela e no entendimento dessa
menor ou igual a 0,3, seje capaz de restrinse que índice (GE) grau de endividamento
necessário
É um valor muito além
gir ou frustrar o caráter competitivo da leitação?
gu se encuixa na média?
de Vossas SeCerto de poder coniar com a sempre prestimosa atenção
»
do original),
nhorias, antecipo meus agradecimentos (destaques
consulia tratar
esclarecemos
que, eim virtude da presente
Preliminatmente,
NDJ,
Consultoria
precípuos da
de matéria eminentémento contábil, que relbge aos objetivos
respeito da dúvida ota suscitada, mesdeixaremos de nos manifestar de forma categórica a
e/ou fndices contábeis exigidos
fórmulas
técnica de
mo porque não nos propomos à análise
em procedimentos lioitatórios.
ressafie-se que, desde
Entretanto, a fim de auxiliá-los nesta oportunidade,
condão de
observado o objeto do certame, realmente tenham o
que os índices exigidos,
dos compromissos que terá de
O
demonsirar a capacidade financeira do licitante, com fito
testringindo, consegtientomente, a participação no
assumir caso lhe seja adjudicado (não

o

do

"

.

mm.

ci

Em

0.0.0

gue

IPMNH

[Eca

ENO)

-.

ITDA.

EDITORA

nerd AREA

31 daLein” 8.666/03. em-prineípio, nada impecertame), a teor do disposto nO 8 IS do art,
exigência de valores minimos de faturas
-de sua solicitação, sendo certo que resta vedada a
lucratividade,
mento anterior, índicês do rentabilidade cu
8 5º do
exigência de Índices, petceba-se que o
à
quanto
Especificamente
boa situação financeira dos Heiart. 31 da Lei nê 8,666/03 possibilita, efetivamente, que a
cálculo ds índices contábeis, previamente
tantes seja comprovada de forma objetiva, com o
respectivo processo administrativo
estabelecidos no edital e devidamente justificados no
:

referente à licitação.

.

de índices contábeis
A finalidade precípua que justífica a apresentação
dos licitantes, vale dizer, a análise conconsiste na análise da saúde Enançeira de cada um
entidade que esteja promovendo O certame, verijunta desses dados possibilita, ao órgão ou
obrigações contratuais que venha conficar se o futuro contratado poderá. cumprir com as
trair em viriude da celebração do ajuste.
certos índices contábeis, a seCom efeito, esclareça-se que a exigência de
aleatoriamente, realescolhido
de um cosficiente nínimo,
rem apresentados sob a Sorma
interessados
que pretendam
os eventuais
mente pode servir de futor desestimulante para
da
desviriamento
em contrapartida, o

implica,
participar do procedimento licitatório, o que
de avaliação da qualificação econômicoforma
finalidade para a qual se presta essa
financeira.
boa situação financeita de uma
Portanto, entendemos que a verificação da
ato convoauxíiio de índices contábeis previamente exigidos no
indices
empresa, realizada com o
ter coino habilitada a empresa que apresente seus
catório, deve ser feita de forma
Aqueles exigidos no ato convocacontábeis em cosficientes ao menos iguais ou superiores
tório,
entidades licitar
Vale ressaltar, inclusive, que a escolha, pelos órgãos s
de forma alectófeita
deve
ser
dos índices comtábeis não
tes, dos cosficientes para cada um.
cada
setor econômide
conta as peculiaridades
ria nem padronizada, ou seja, sem jevar em

a

NA

so.

A

de especialistas na área contáNesse sentido, encontramos a comentário
entende que:
bil, a exemplo de José Carlos Marion, que
devemos
ponderar sobre O ramo de atividade 6 as pe“Em segundo lugar,
LC de 0,86 é deficiente para uma. indúsenfintidades do negócio da empresa. Um indice de
coletivo.
de
tria, mas não o será para uma empresa transporte
não apresenta itens como
Veja que uma empresa ds ônibus (transportes)
não
opera com mercadoriEstoques (pois
Duplicaias e Receber (pois não vende a prazo) e dois itens
engordam
normalmente
que
'emsugado” de
as). Assim, está o ativo Circulante
Circulante
Passivo
do
outto lado, a composição
esse grupo na indústria e no comércio. Por
6, pralicamente, à mesma de outras empresas
coletivo
(PO) de uma empresa dê transporte
(as obrigações são comuns).
coletivo é de 0,86, não significa
Se o índice de uma empresa de transporte
tem receita à
saldar seus compromissos, pois esse tipo de negócio
que ela não conseguirá
tendo entramas
dias
seguintes,
receber nos
vista diária, não sendo destacados os valores a
ser cobertos 08 compromissos já
da constante de dinheiro no Caixa. Dessa forma, poderão
contabilizados em seu PC,
um indice de LC de
Nosss estágio da exposição, podemos concluir que
ao de ouiras empresas concorrentes,
uma empresa de iremsporie deverá ser comparado
deverá ser comparado com um índice imiversal (conpara efeito de conceituação; Jamais
diversos de atividade (indissiderado bom), ou ainda com ouiros que pertençam a ramos
trial, comercial, bancória, financeira, etc).
o

mam

aspas:

ESA
os

EH

ON

NON

/

;

camara

rmnNH

Eae

me

porem,
ijFolha

fla.

META

índices-padrão, que representam
Com isso, introduzimos o conceito de
de parêdo mesmo tamo de atividade, e que servirão
indices médios de diversas empresas
iremos calcular (cuja empresa pertença ao mesmo
metro pata comparação do índice que
é
fadice de LC que está sendo calculado uma
de atividade), Assim, se a empresa cujo
ramo
de ouiras
Indice obtido com os indices de liquidez corrente
das Depapelaria, devemos comparar O
Análise
in
outros ramos de atividade” (cf,
papelarias; jamais com ouiro setor ou
(grifos
84)
2001,
p.
Empresarial, Atlas, São Panlo,
monsivações Contábeis — Contabilidade
do
nossos).
Consulente melhor compreensão a respeito
Igualmente para propiciar à
opia
Administrativos
em Licitações e Contratos
tema, buscamos na doutrina especializada
de cada um dos
análise
breve
faz
uma
Junior, que
nião do professor Jessé Torres Pereira
a
exigidos pelos órgãos licitantes, explicando
indices dessa haiureza, possíveis de serem
de cada um deles:
função s a fórmula para & determinação
indices de rentabilidade ou la“A Lei tê 8.883/94 vedou expressamente autorizados pela lei a figararem
econâmico-financeiros
cratividade. Assim, seriam Índices
é
nos editais, dentre outros:
da
solvência
empresa; quanio maior,
mede
a
(2) liguidez corrente, que
signifié
0
de construção civil, por exemplo de 4,51, que
melhor; a média saudável do setor
circulante;
ativo
curto prazo existem R$ 4,51 no
saldar suas dica que para cada real de dívida a
capacidade da empresa para
(b) liquidez geral, que mede a
e reacirculante
ativo
de recursos disponíveis no
vidas a curto e longo prazos, fazendo uso
situa-se
civil
melhor; a média do setor de construção
existem
lizável a longo prazo; quanto maiox,
cada real de dívida a curto prazo 6& longo prazos
em 2,80, o que significa que pata
tealizável a longo prazo;
R$ 2,80 no ativo circulante mais o
comprometimento do capital
endividamento, que indica o nível de
civil pita
melhor: a média do setor da construção
próprio com o de terceiro; quanto inenor,
da AdministraComentários à Lei das Licitações e Coniratações
em tomo de 0,347 (cf. in
Bio ds Janeiro, 2003, p. 374) (gúfamos)
ção Pública, 6º ed., Renovar,
de vista que a ve ificação quanto à quaA par disso, não podemos perder
índice contábil corpor meio da análise de
dar
lificação sconômico-financeira de uma empresa,
eritério objetivo, podendo referida análise se
retamente escolhido, deve obedecer a um
exigido
lieitame 6 aquele
confrontação entre o índice apresentado pelo
por meio da mera
pela Administração,
de índices nos termos supramenAdemais, registre-se que a comprovação
lide
capital mínimo, patrimônio
eventual apresentação
cionados não se confunde com a
forma
da mesma
art. 31, 3828638, daLeinê 3.656/93, que,
quido ou garantias, previstos no
técnico da Addo
setor
Wim estudo prévio, por porte
contábeis,
requerem
ítidices
como os
à sua necessidade & pertinência, para que posministração ou profissionais da área, quanto
.

(c)

a

sam ser exigidos.

São Paulo, 28 de novembro de-2008.

Elaboração:
(assinado no original)
Aniello dos Reis Parziale
OAB/SP 259.960
Aprovação da Consultoria NDI
(assinado no original)
Cexdônio Quadros
OAB/SP 40.808
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTAGEM
Equipe de Pregão

REFERENTE AO
ATA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
Nº.
ADMINISTRATIVO
PRESENCIAL Nº. 001/2018 PROCESSO

-

PREGÃO
021/2018

ON

reuniu-se a Equipe de
Aos 06 (seis) dias de março de 2018, às 14h00min,
24/10/2018, com intuito
de
Pregão, designada pela Portaria SEAD número 011,
Presencial número
do
Edital
Pregão
de analisar e julgar a Impugnação ao
é o REGISTRO
cujo
021/2018,
objeto
001/2018, Processo Administrativo número
DE PESSOA
CONTRATAÇÃO
EVENTUAL
E
DE PREÇOS PARA FUTURA
DE LIMPEZA E
DE
SERVIÇOS
PRESTAÇÃO
NA
JURÍDICA ESPECIALIZADA
DESINFECÇÃO
DE
DE
SERVIÇOS
INCLUINDO
CONSERVAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO,
DEDETIZAÇÃO,
D'ÁGUA,
E
RESERVATÓRIOS
CAIXAS
DE NATUREZA
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SERVIÇOS
nos
MONITORAMENTO,
ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DE VÍDEO
pela
apresentada
termos solicitação da Secretaria Municipal de Administração,
EIRELI.
Empresa ÁGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
da

do Edital, em seu
procedimento licitatório, conforme previsão
de 21 de junho de
8.666,
número
Lei
preâmbulo, tem como fundamentos legais a
1993 e alterações subsequentes.

O

presente

O item 9.2

e subsequentes do edital em comento tratam do assunto:
Impugnações aos termos deste Edital poderão ser
até
interpostas por cidadão, até o 5º dia útil e por licitantes,
recebimento
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
das propostas, mediante petição enviada por escrito e
protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação,
dirigidas ao Pregoeiro.
serão
a) As solicitações requeridas após o prazo acima
intempestivas.
consideradas

9.1.1

—

Os pedidos de Impugnações serão respondidos somente
se forem solicitados por escrito, não serão aceitas
impugnações enviados por fax, e-mail ou correios.

b)

9.1.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.

-

9.1.3 — As impugnações deverão ser protocolados dentro do
de Licitação,
prazo, na sala da Comissão Permanente
dirigidas ao Pregoeiro.
A peça impugnatória
EMPREENDIMENTOS

ÁGILE
apresentada traz como impugnante a empresa

E

SERVIÇOS EIRELI

Diante disso, a peça apresentada será considerada como ato impugnatório
da
oriundo de LICITANTE, enquadrando-se no que preceitua o 8 2º, do artigo 41,
à
anteriormente
úteis
Lei número 8.666/93, que prevê o prazo de 02 (dois) dias
foi
documento
sessão, o que, verifica-se ter sido atendido, vez que o
dia útil anterior à
protocolizado no dia 02/03/2018, portanto, antes do segundo
07/03/2018.
sessão prevista inicialmente para o certame, qual seja
1
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Portanto, a impugnações

será recebida, sendo considerada TEMPESTIVA.

empresa ÁGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI apresentou
impugnação aos termos do Edital do Pregão Presencial nº 01/2018, cujo objeto é

A

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE
RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, SERVIÇOS DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO, conforme
as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

N

da empresa mencionada foi realizada nos termos da lei, observou
a tempestividade e a motivação, razão pela qual foi conhecida por este Pregoeiro.

A impugnação

1-

DO PRAZO MÍNIMO DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL

para apresentação das propostas
pelas licitantes, a partir do aviso de aberiura do certame, é de fundamental
importância para as empresas interessadas na participação da licitação na
medida em que essas licitantes necessitam de prazo razoável para apresentarem
seus documentos de habilitação e prepararem suas propostas comerciais.
O dimensionamento do prazo fixado no edital

Portanto, a fim de cumprir a determinação contida no artigo 4º, V, da Lei nº
10.520/2002, observando-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, contado a
partir da publicação do aviso de convocação para O certame, para apresentação
das propostas pelas licitantes, ACOLHO a impugnação ao edital neste ponto,
para adiar a abertura da sessão de pregão para O dia 08 de março de 2018.
Foi

publicado aviso de adiamento da licitação e divulgado para todos os

interessados.
BEN

|l- DA

EXIGÊNCIA

DO

ITEM

6.4.9

registra-se que a Administração Pública pode e deve impor
exigências técnicas e operacionais compatíveis com o mínimo de segurança
necessária para ela, sendo certo que o Poder Público não deve ampliar o
universo de participantes às custas da ampliação do risco de contratos mal
executados e de sérios prejuízos aos interesses da população colocados sob a
tutela do Município de Contagem.
Primeiramente,

os serviços de dedetização e desratização que, por sua
ser prestados por empresas do segmento de asseio e
conservação, mas desde que tais empresas detenham e comprovem possuir
expertise suficiente para a perfeita execução destes serviços em particular. Daí é
que se justifica a apresentação da licença junto à autoridade sanitária e ambiental
competente, atendendo aos requisitos previstos na RDC, nº 52, de 22 de outubro
de 2009.

O objeto do edital inclui

vez, podem perfeitamente

Portanto, engana-se a Impugnante ao tentar fazer crer que a RDC, nº 52, de 22
de outubro de 2009 seria, em tese, dirigida exclusivamente às empresas
especializadas no controle de vetores e pragas urbanas. Na verdade, a RDC,

nº

agporcmecose ras

Pela

|

8
E

ditrarãa

|
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52, de 22 de outubro de 2009 dispõe sobre o funcionamento das empresas
especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas,
atividade cujo ceme também pode ser executado em conjunto com os serviços

de

limpeza e conservação.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a publicação de dois editais específicos,
sendo um para a contratação dos serviços de limpeza e conservação, e outro
para os serviços de dedetização e desratização resultaria em comprovada perda
de eficiência, prejuízo técnico à Administração e potencial comprometimento da
satisfatória e integral execução contratual, em seu conjunto, uma vez que ambos
os serviços guardam interdependência entre

si.

contratação unificada permite, neste caso específico, a potencialização de
ganhos de escala, tornando mais ágil a solução de problemas, já que demanda a
mobilização de apenas um contratado. O resultado poderá ser facilmente
observado na utilização mais racional dos recursos técnicos, materiais e
equipamentos, culminando com a redução de dispêndios e ganhos significativos
na eficiência administrativa.

A

TN

Por fim, cabe ressaltar que a Portaria nº 09/2000 da ANVISA e os Acórdãos
473/2004 e 3484/2017 do TCU citados pela Impugnante não guardam qualquer
correlação com o objeto do presente edital e suas exigências para habilitação no
que diz respeito à qualificação técnica.
REJEITO a impugnação neste ponto.

HI

- DA

EXIGÊNCIA DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO MENOR QUE 0,50

Ao contrário do que alega a Impugnante, é perfeitamente possível a fixação do
grau de endividamento menor que 0,50, pois, quanto menor o grau de endividamento de uma empresa terceirizada, maior será a capacidade financeira desta
empresa em honrar seus compromissos financeiros a longo prazo.

De acordo com lição de MARÇAL JUSTEN FILHO, “a qualificação econômicofinanceira corresponde à disponibilidade de recursos econômico-financeiros
do
para a satisfatória execução do objeto da contratação”, sendo que 0
edital
no
contábeis
índices
previstos
art. 31 da Lei n.8668/93 prevê que os
deverão ser justificados no processo administrativo de licitação, o que foi

5º

observado pela Prefeitura de Contagem.

Tem-se daí, que todas as exigências contidas na Lei 8666/93 objetivam aferir a
capacidade financeira dos licitantes e permitir a verificação das suas
possibilidades de execução do futuro contrato, no que tange aos encargos
econômicos que ficarão sob sua responsabilidade.
Julgados favoráveis:

“PROC: TC/SP -32540/026/04

Jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido da
razoabilidade da demonstração do grau de endividamento em
parâmetros que vão de 0,30 a 0,50, consoante é possível constatar
dos Processos: TC-29534/026/04 (Tribunal Pleno, Sessão de 27/10/04
- Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini), TC-10460/026/04
A

ES

ai

emercnrmoninimara,

Feita

Dé
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(Tribunal Pleno, Sessão de 28/04/04 - Relator Conselheiro Edgard
de
Camargo Rodrigues) e TC-2284/026/02 (Tribunal Pleno, Sessão
20/02/02 de minha relatoria).

x

Assim, o índice fixado no edital (0,50) encontra-se em consonância
com entendimento desta Casa em relação à matéria. Embora a
representante não tenha demonstrado expressamente, sou levado a
concluir que pela documentação constante dos autos sua
impossibilidade na demonstração do índice de endividamento
de
exigido no certame deve-se ao fato da assunção ao mesmo tempo
em
impede,
o
outros contratos análogos de grande magnitude, que
tese, segundo a fórmula de demonstração prevista no edital, que
venha a atingir o parâmetro financeiro fixado no presente
instrumento. Os atestados de experiência anterior que instruem a
inicial servem exclusivamente para demonstração de capacidade
técnica da empresa, não a credenciando, de forma direta, na
demonstração de capacidade financeira para assumir o objeto posto
item
em disputa, condição esta que é analisada no questionado
dos
dentro
parâmetros
7.5.2.1, o quai, como já foi dito, encontra-se
compreendidos por esta Corte. Nessa
razoabilidade
de
conformidade, atendo-me unicamente ao questionamento suscitado
pela interessada, não vislumbro flagrante ilegalidade ou
restritividade que implique em obstáculo à participação de
interessadas no certame, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER o
determinando,
pedido da Empresa Qualix Serviços Ambientais Ltda.
Publiqueexpediente.
do
presente
o
por conseguinte, arquivamento
se”,
TJ-PR - 8718138 PR 871813-8 (Acórdão) (TJ-PR)
Data de publicação: 24/04/2012
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

ES,

DE
EDITAL PREGÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LICITANTE QUE NÃO CONCORDA com
ÍNDICE
A FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO.
DA
DISCRICIONARIEDADE
JUSTIFICADO.
DEVIDAMENTE
DA
RESPEITO
A
DISCUSSÃO
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
USUALIDADE DO ÍNDICE NÃO CABÍVEL EM MANDADO
PROBATÓRIA.
DILAÇÃO
DE
NECESSIDADE
SEGURANÇA.
do índice
A
utilização
DESPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E

DE

de grau de endividamento restou devidamente justificada, quando
mencionado que o índice em discussão é usualmente adotado por
outros órgãos públicos, bem como que a fixação visa dar segurança
à Administração de que a empresa participante possuí condições
econômico financeiras de arcar com os deveres contratuais (cu).
TC-00001358.989.12-5
TC-00001350.989.12-7
Processos:
&
Cia Ltda. e Leandro Piovezan
Representantes: Eliseu Kopp
Batista-ME Representada: Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER
(iu)

contábeis fixados no edital (ILC e
desbordam daqueles usualmente
utilizados para a finalidade a que se destinam e estão dentro dos
parâmetros aceitos por esta Corte. Acresce que a Administração
Do mesmo modo, os índices
ILG > 1,50 e GE < 0,50) não
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apresentou as razões pelas quais os elegeu e, consoante bem
apontado pela D. SDG, não se revelam, em análise prévia do edital,
potencialmente restritivos à ampla participação de interessados”.
Não é demais lembrar que a lei não determina nem especifica os índices a
serem adotados, portanto, a matéria se insere no âmbito da discricionariedade
da administração pública.
REJEITO

IV

—

as

razões

de impugnação também neste tópico.

ATESTADOS
DA EXIGÊNCIA DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM OS

DE CAPACIDADE TECNICA
LARA

item 6.4.1, “ph”
Respondendo à pergunta da Impugnante, a exigência constante do
IN
05/2017, que,
do edital encontra respaldo no item 10.10 do Anexo VII-A da
do
regulamentadora
norma
edital
do
como
do
preâmbulo
consta
inclusive,
presente certame.

Referida norma determina a disponibilização, pelas licitantes, de todas
atestados
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
incluindo
a cópia
Pública,
Administração
capacidade técnica solicitados pela
contratante
e local
atual
da
endereço
contrato que deu suporte à contratação,
que foram prestados os serviços, a saber:

as
de

do
em

DO ATO
ELABORAÇÃO
PARA
“ANEXO Vil DIRETRIZES
Normativa,
CONVOCATÓRIO Conforme o art. 35 desta Instrução

devem ser utilizados os modelos de minutas padronizados de atos
convocatórios e contratos da Advocacia-Geral União, observado o
disposto neste anexo.
ANEXO VI-A DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
10. Da

habilitação:

licitante deve disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços”,
10.10.

O

recepcionada pela IN 06/2013 que, em seu artigo 1º,
alterou o artigo 19 da “antiga” IN 02/2008, para incluir a cópia dos contratos que
dão suporte às contratações firmadas com os Órgãos Públicos, nos termos

Tal exigência já havia sido

abaixo transcritos:

instrumentos convocatórios devem o conter o disposto
no art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, indicando ainda,
quando couber:
“Art. 19. Os

disponibilizar todas as informações
10. O licitante deve
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
$
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da
que deu suporte à contratação, endereço atual
serviços”.
contratante e local em que foram prestados
contrato

os

Além disso, o Acórdão 1214/2013 do Tribunal de Contas da União recomenda a
do Distrito
adoção, pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados,
da
Federal e dos Municípios (Súmula 222 TCU) de vários requisitos como prova
de
capacidade técnica das licitantes, incluindo, de igual modo, a disponibilização
atestados
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
discricionário,
apresentados, o que levou esta Administração, no uso do seu poder&
contratação.
a exigir a apresentação da cópia dos contratos que deram suporte
hº do
Esclarecida, portanto, a legalidade da exigência constante do item 6.4.1,
neste
tópico.
também
edital, REJEITO as razões de impugnação

O,
V-

DA EXIGÊNCIA DO SESMT

do edital,
Os itens 64.9 e 6.4.9.1 foram excluídos quando da republicação
da
mérito
questão.
deixando esta Administração Pública, portanto, de analisar o
VI

- DOS SALÁRIOS

DOS FUNCIONÁRIOS E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

de referência do edital foi revisado para fixar o valor dos salários das
funções não abrangidas pela CCT da categoria da atividade preponderante que
equipaserá licitada, bem como para descrever detalhadamente os materiais eAdminisdeixando a
serviços,
dos
execução
perfeita
a
necessários
mentos
para
tração Pública, portanto, de analisar o mérito desta questão.
O termo

VII -

CONCLUSÃO E JULGAMENTO

Há que se ressalvar que não constam no ato de convocação quaisquer
do certame. Muito
exigências ou cláusulas que restrinjam o caráter competitivo
do edital espelham as
pelo contrário, as exigências contidas nos itens
Lei
de
Licitações.
da
disposições literais
não
Tais exigências, ao contrário do que pretende fazer crer a impugnante,
de
mínimo
do
Administração
revelam-se excessivas, eis que buscam acercar a
sua
executado
na
será
licitado
O
objeto
segurança necessária de que
integralidade, na máxima preservação do interesse público.
o
Em verdade, as razões da impugnação revelam, em quase sua totalidade,
de
trâmite
o
postergar
instrumento
legal
de
para
um
abuso de direito na utilização
um procedimento que visa ao atendimento das necessidades públicas.
instrumento
se ter em mente que o edital é a Lei interna da Licitação,
todo o
irão
nortear
destinado a estabelecer as regras de cunho objetivo que
adotados
pela
do
licitude
comportamento
procedimento. A transparência e a

Há de

da Leie
Administração fazem parte da própria ideologia administrativa, que parte
vícios
quaisquer
assim,
evitando-se,
concreto,
aplica-a uniformemente ao caso
ou ilegalidades.
Pelo

exposto,

diante

das

razões

de

inconformismo

apresentadas

pela

Felha

itrirtriita
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PROCEDENTE EM
impugnante, a Comissão Permanente de Licitações julga
e
Ágile
Empreendimentos
pela
empresa
PARTE a impugnação apresentada
do
pregão
sessão
da
abertura
de
data
alterar
a
Serviços Eireli, apenas para
todas as
presencial para o dia 08 de março de 2018, às 14hs, mantendo-se
habilitação,
demais disposições do edital que se referem às exigências para
Lei.
devendo a Impugnante ser intimada da presente decisão, na forma da

Jáder Luís Sales Júnior
Pregoeiro

Arcione Félix Capucho
Equipe de Apoio

Luiz Adolfo Belém

Equipe de Apoio

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR:

“)
.

E

Recebo a Impugnação interposta pela Empresa ÁGILE EMPREENDIMENTOS
PROVIMENTO
SERVIÇOS EIRELI, eis que é tempestiva, para no mérito DAR
de Apoio foi
Equipe
do
sua
Pregoeiro e
PARCIAL, tendo em vista que a decisão
pertinente.
embasada na estrita observância da legislação
Posto isso, RATIFICO a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, alterando
número 021/2018,
a abertura do Pregão Presencial número 001/2018 — PA
08/03/2018.
para a data de
Contagem, 6 de março de 2018.

Igor Oliveira Marques
Secretário Adjunto de Administração

ari

[côr]
de Novo Horizbhtê
MunicipalCentro
PrefeituraCardoso
/
Castilho,
PE

Praça

Dr.

Euclydes

— Tel. (17) 3543-9003
185 —
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

3543/9U0U

PROCESSO Nº 083/2022
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

DESPACHO:

Conheço da impugnação de fls. 143/155 impetrada pela empresa
ZAGONEL S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO adotando como

Permanente de
motivação a manifestação do presidente da Comissão
licitações.
Comunique-se, dê se prosseguimento.

ra

GABINETE, 11 de maio de 2022
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