PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 100-12304/2020 - IPAM
Impugnante: SERVI-SAN LTDA.
Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão nº 104/2020.

DECISÃO
Chega ao nosso conhecimento, impugnação apresentada pela empresa SERVISAN LTDA, demonstrando sua discordância com determinados pontos do edital de Pregão nº 104/2020,
cujo objeto consiste na contratação, através de Registro de Preço, de empresa especializada

na prestação de serviço de limpeza, asseio, controle, conservação, manuseio, coleta
seletiva, dragagem e desinfecção de fossas sépticas com transporte e destinação final dos
resíduos gerados nas instalações do Instituto de Previdência e Assistência do Município –
IPAM, com fornecimento de mão de obra, e todos os materiais de consumo, utensílios e
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme especificações,
condições e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência .
A inconformidade da requerente reside, essencialmente, em relação ao
seguinte, conforme peça impugnatória:
1 – EM RELAÇÃO AO ITEM 41.3.1 DO EDITAL, EXIGINDO
DETERMINADOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ SUPERIORES A 1;
A licitação ocorrerá no dia 02/07/2020, às 14h:30min, e a impugnação foi
protocolada em 15/06/2020.
É o relato necessário. Passo a decidir.
A impugnação apresentada é tempestiva, eis que protocolizada dois dias
úteis anteriores a data da sessão de licitação.
No mérito, entende-se não assistir razão à impugnante em relação ao item
que contesta, eis que, ao contrário do que defende, os termos do edital (todos, sem exceção) foram
pautados no limite da legalidade e de acordo com o que tem julgado as Cortes de Contas e o
Judiciário.
Os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição Federal de
1988 (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) foram devidamente
respeitados, assim como o da ampla competitividade, isonomia e seleção da proposta mais
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vantajosa, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. E isso fica muito bem explicado no Termo de
Referência. Vejamos então.
Em relação ao questionamento seguinte, ITEM 41.3.1 DO EDITAL,
EXIGINDO DETERMINADOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ SUPERIORES A 1, temos a dizer o
seguinte:
Pelo que se denota, entende-se que há engano no entendimento
apresentando pelo IMPUGNANTE. A exigência dos índices de liquidez é prevista em lei. Vejamos:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no
domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto da contratação.
§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir
caso lhe seja adjudicado o contrato.
§ 1o 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

lucratividade.

anterior,

índices

de

rentabilidade

ou

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

o

§ 2 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.
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§ 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.
§ 4o 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.
§ 5o 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. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994) – grifos nossos.
Portanto, por essa razão é exigido. Aliás, a exigência é prevista na citada IN
nº 05/2017. Vejamos:
11. Das condições de habilitação econômico-financeira:
11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de
mão de obra, a Administração deverá exigir:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um);
b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios,
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podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de
3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
d) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos
assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E de que um doze
avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a
iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior
ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma
descrita

na

alínea

“c”

acima,

observados

os

seguintes

requisitos:

d.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e
d.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá
apresentar justificativas.
e) Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
(grifos nossos)

Não há, portanto, restrição ao caráter competitivo, nem infringência
ao princípio da isonomia, eis que a Administração apenas cumpre o princípio da legalidade, visto que
as exigências são autorizadas e previstas tanto na lei nº 8.666/93 (art. 31), quanto na

IN nº

05/2017, especificamente, no subitem 11.1, alínea „a‟ do ANEXO VII-A.
A legalidade é, portanto, fundamento basilar para execução do
presente ato administrativo, sendo que o legislador, ao enunciar os princípios informadores da
Administração Pública, direta e indireta, através da Constituição Federal, em seu art. 371,
determinou incisivamente que os agentes públicos devem pautar sua conduta administrativa
obedecendo aos princípios ali estabelecidos (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência), atribuindo destaque ao da legalidade, que limita a atuação do
administrador às determinações legais (reserva legal). A norma é, de tal modo, o verdadeiro centro
do universo administrativo; não o administrador.
1

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
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Diante de tudo acima exposto, decide-se pelo indeferimento
dos pedidos constantes na presente impugnação, eis que não foi detectada nenhuma
irregularidade para suspensão, revogação ou anulação do processo licitatório, como
pretende a IMPUGNANTE.
São Luís (MA), 30 de junho de 2020.

MICHELLE SANNY PEREIRA SILVA FARIAS
PREGOEIRA
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