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De : BLINGEL VIGILÂNCIA
<blingel.vigilancia@gmail.com>

Assunto : IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 008/2019
Para : cpl@unifap.br

Zimbra cpl@unifap.br

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 008/2019

seg, 30 de set de 2019 23:59

SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 DO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP

 
 

 

 
             A empresa BLINGEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-EPP, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida na Av: Guajarina Mendes Duarte, n. º 1370 – Bairro: Congós CEP:
68.904-340, Macapá-AP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 22.901.747/0001-53, representada por
seu Sócio Administrador, o Sr. DARCIO DOS PASSOS BASTOS, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o n°. 512.745.402-59 e RG: 280.916 - SSP-AP, Macapá/AP, vem
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do Art. 41 da Lei 8.666/93,
IMPUGNAR o edital em seus itens, subitens e anexos com base na Constituição
Federal de 1988, nas leis, 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e LC nº 123 de
2006 e demais normas aplicáveis:

 

            I – DA TEMPESTIVIDADE

            O edital em seu item 21 e subitens assegura a seguinte descrição conforme
abaixo relacionado:

21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 21.2 A
impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl@unifap.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço descrito na
folha 01 (um) desse edital.
21.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
 21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
 21.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
21.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado.

DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. Art. 18. Até dois dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. § 1º

mailto:cpl@unifap.br
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.450-2005?OpenDocument


01/10/2019 Zimbra

https://atlantico.unifap.br/h/printmessage?id=C:-8625&tz=America/Sao_Paulo 2/11

Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. §
2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

Art. 41- A administração não pode descumprir
as normas e condições do Edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.

§2º. Decairá do direito de impugnar os termos
do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as
propostas em convite, tomada de preços ou concurso,
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. (Redação
dada pela Lei n. 8.883, de 1994).

 

 

II - DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA IMPUGNAÇÃO
 
Os equívocos cometidos na confecção do Edital Convocatório, abaixo apontados, tornam
imperiosa a manifestação em que se provoca a Administração para o aperfeiçoamento do
ato, nas palavras do mestre Marçal Justen Filho, in verbis:

“Qualquer vício deve ser objeto de imediato protesto por parte do licitante, sob pena de o
silêncio constituir obstáculo ao posterior questionamento”. (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 11ª edição, pág. 404.)

Daí enfatizar o prof. Alexandre de Moraes:

"A administração pública tem o dever de zelar pela legalidade, moralidade e eficiência de
seus atos, condutas e decisões, bem como por sua adequação ao interesse público,
podendo anulá-los se considerá-los ilegais ou imorais e revogá-los caso entenda que eles
são inoportunos e inconvenientes, independente da atuação do Poder Judiciário."

(...)

"Como salientam Garcia de Enterria e Tomas Ramon Fernandez, a autotutela é um
privilégio subjetivo da administração, que a utiliza quando for necessário, mas não
necessariamente em todos os seus atos jurídicos."

Portanto, perfeitamente possível e necessária a presente impugnação positivada na
máxima contida no enunciado da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

“a Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem 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”

Ocorre que tais restrições extrapolam a discricionariedade da
Administração e impõem exigência injustas, excessivas e desnecessárias que
acabam por inibir a participação de interessados, principalmente micro e
pequenas empresas, no presente procedimento licitatório em completa
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inversão do sentido dado a Lei Complementar n° 123/2006 que consta
expressamente do Preâmbulo deste Edital.

Ora, o artigo 44 da referida norma determina, de forma expressa, a
concessão de tratamento diferenciado e privilegiado às microempresas e
empresas de pequeno porte, pois veja:

"Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
§ l° Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2° Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § lo
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. “

alínea "d", bem como no artigo 179 há expressas disposições que determinam
aos entes administrativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) que
dispensem tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte, visando a incentivá-las. In verbis:

 

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas
e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou
simplificados no caso do imposto previsto no art. 155. II. das contribuições
previstas no art. 195 e §§12 e 13 da contribuição a que se refere o art. 239.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 42. de 19.12.2003)
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei.
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificação de
suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.“
 
 

8.8. Qualificação Econômico Financeira: 

        

          No ato convocatório, especificamente nos itens  8.8.4.1.  - Relativos à
Qualificação Técnica e 8.8.4.2., trazem como requisito de comprovação da
Qualificação Econômico Financeira:   a seguinte exigência, in verbis:

 

8.8. Qualificação Econômico Financeira:  8.8.1. Certidão negativa de
falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.8.2. 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
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
 8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
 8.8.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
 8.8.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 
pela aplicação das seguintes fórmulas:

 

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

A�vo total
SG=----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

A�vo Circulante
LC=----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante
 

 
         8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão
ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-
financeira por meio de:
 8.8.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no
mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por
cento) do valor final da proposta após a fase de lances, tendo por
base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já
exigíveis na forma da lei;
8.8.4.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor final da proposta após a fase de lances, por meio da
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do
último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

Prezado senhor pregoeiro vejamos a redação do edital PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 05/2019. UNIFAP.
 

8.8. Qualificação Econômico Financeira: 

8.8.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

 8.8.2. 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;

8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
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 8.8.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

 8.8.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG=------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo total
SG=---------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC=------------------------------------------------------------

Passivo Circulante
 

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

Sobre tais previsões editalícias atuais supracitadas, divergentes da publicação do pregão
05/2019, entende a ora impugnante que devem ser revistas. Isso porque ofendem
frontalmente princípios e diretrizes legais trazidas pela Lei de Licitações e Contratos
administrativos.
 
Depreende-se dos excertos, que o instrumento convocatório estabelece como critério de
qualificação econômico-financeira que as empresas licitantes apresentem comprovação de
Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro de no mínimo 16,66% do valor
estimado para a contratação, bem como patrimônio líquido de 10% do valor estimado
para
Contratação.
 
Tal disciplina da Lei n°. 8.666/93 refere que toda licitação deverá resguardar o interesse
público. Utilizando-se, para tanto, a garantia da participação total, ampla e irrestrita das
pessoas que se fizerem interessadas. Isso quer dizer ressalvado interesse na preservação
do erário público, a licitação deve ser conduzida de modo a ampliar a participação do
particular, oportunizando de forma igualitária que aqueles detentores de capacitação
elementar à execução do objeto licitado, possam concorrer para a satisfação daquele
interesse público. Conforme previsto em nossa Lei de Licitações.
 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada 
pela Lei n° 12.349, de 2010.

 
§ 1° É vedado aos agentes públicos:
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Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, 
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 
3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela 
Lei n° 12.349, de 2010).
 

 
 
 
Com a devida vênia, a ora impugnante entende que as inserções de tais critérios dentre 
as exigências do certame restringem e frustram o caráter competitivo da licitação por não 
ser esta exigência editalícia essencial na comprovação da capacidade da empresa de 
executar o objeto licitado, tudo nos termos do que a seguir se expõe:
 
DO DIREITO
 
Observa-se que as exigências impugnadas não guardam relação com o objeto 
licitado. Ademais. Frise-se, não se questiona exigência de capacitação técnica, ou 
mesmo, índices de saúde financeira, também exigidos. Busca-se sim, equalizar o 
edital a realidade de mercado, onde empresas poderão se utilizar de informações 
reais e privilegiadas de toda vida Comercial da licitante.
 
O processo Licitatório, que visa ampliar a concorrência. Deve ser singelo em suas 
exigências de habilitação. Conforme defende Celso Antônio Bandeira de Mello:
 
Descabimento de rigorismos inúteis na habilitação
 
119-Na fase de habilitação a promotora do certame deve se abster de exigências ou 
rigorismos inúteis. Isto bem se entende à vista das considerações enunciadas em acórdão 
que, no dizer do eminente Adílson Dallari, já se tornou clássico: “Visa a concorrência 
pública fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de 
facilitar aos órgãos públicos a obtenção das coisas e serviços mais convenientes a seus 
interesses”. Em razão deste escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsentâneos 
com a boa exegese da lei deve ser arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum 
rigorismo e na primeira fase da habilitação deve ser de absoluta singeleza o processo 
Licitatória (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27. 
ed. São Paulo Malheiros, 2010. p. 595.)
 
A exigência de qualificação econômico-financeira, de acordo com a previsão estatuída pelo 
edital é prevista pelo art. 31, §§2° e 3°. Neste, há indicação de que tanto a exigência de 
capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo estará restrita a até 10% do valor 
licitado. No caso presente, houve exigência de valor equivalente a 10% (cinco por cento) 
do montante previsto.
 
Contudo, a referida Lei não traz em seu corpo previsão de exigência de qualificação 
econômico-financeira a comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de 
Giro, nos moldes do estatuído no presente edital ferindo desta forma o disposto no 
instrumento legal de regramento das licitações e contratos administrativos.
 
Ora, há que se considerar que a previsão legal já se mostra suficientemente severa ao 
passo que não se vislumbra necessidade desta administração majorar as exigências de 
demonstração de capacidade econômico-financeira das empresas licitantes. Pois uma vez 
que as mesmas já são obrigadas a comprovar os índices nos patamares exigidos bem 
como o Patrimônio Líquido no montante especificado.
 
 
 



01/10/2019 Zimbra

https://atlantico.unifap.br/h/printmessage?id=C:-8625&tz=America/Sao_Paulo 7/11

É evidente, a exigência de apresentação de comprovação de Capital circulante Líquido 
(CCL) ou Capital de Giro equivalendo a 16,66% que contraria os termos legais, mais 
precisamente o que reza o artigo 31 da Lei 8.666/93:
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico financeira 
limitar-se-á:
 
 
 
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 § 1° do art. 56 des1a Lei, limitada a 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contratação.
 
§ 1° 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. (Redação dada pela Lei n°8.883, de 
1994)
 
§ 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 
património líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° 
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.
 
§ 3° 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° Poderá ser exigida ainda, a relação dos compromissos 
assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 
operativa ou absorção de disponibilidade financeira calculada está 
em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação.

 
Nota-se que o procedimento de exigir comprovação de limite mínimo de 10% (dez por 
cento) do patrimônio líquido concomitante a exigência de índices superiores a 1,0 (um 
inteiro) é Legal, entretanto, ultrapassar os Limites dados pela Lei, estabelecendo 
exigências que fogem os requisitos pré-determinados pela norma legal que norteia o 
processo licitatório em referência fere totalmente o princípio da razoabilidade. 
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Do sobredito, vale transcrever o que reza o parágrafo mencionado:

 
§ 5° A comprovação de boa situação financeira da empresa será 
feita de forma objetiva, através de cálculos 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.
 
Dessa forma fica evidente que a exigência legal é clara, os índices e 
porcentagens adotados são devidamente justificados.
Ensina Marçal Justen Filho:
Com a alteração trazida pela Lei n. 8.883, ficou clara a inviabilidade 
de adoção de índices vinculados a finalidades distintas da mera 
comprovação da disponibilidade de recursos para satisfatória 
execução do objeto contratado. A Lei não determina nem especifica 
os índices a serem adotados, remetendo aos fornecidos pela ciência 
da contabilidade e pelas regras usuais no campo de auditoria em 
qualquer caso. Porém, o índice deverá ser apto a avaliar apenas a 
capacitação financeira do interessa para a execução do contrato.
Não se admitem exigências referidas à rentabilidade ou à 
lucratividade nem ao faturamento do sujeito. (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 8a ed. São Paulo; 
Dialética,2001 p. 352).
 

Assim, a discricionariedade da Administração fica limitada a razoabilidade e ao 
atendimento do interesse maior da Administração Pública, qual seja, o de contratar o 
menor preço, dentro de padrões e condições que satisfaçam critérios amparados pela Lei.
 
Neste mesmo sentido o posicionamento da jurisprudência, nos termos do julgado que 
segue:

 
Mandado de Segurança - Licitação - Limites da discricionariedade. 
A Administração dispõe de discricionariedade como instrumento de 
satisfação adequada a um certo interesse, mas deve utiliza-la dentro 
de certos parâmetros, fora dos quais se transformarão em 
ilegitimidade (BANDEIRA DE MELLO. Licitação). (Apelação Mandado 
de Segurança 101.692 - PE (3498344), DJ de 28/06/84).
 

Verifica-se a desconsideração do princípio da razoabilidade, da legalidade e da isonomia, 
uma vez que não há fundamento explícito que justifique a adoção de relação do 
Patrimônio Líquido da forma solicitada no Item 8.8.4.2. do edital. Ademais, o objeto 
licitado não guarda complexidade que justifique tal exigência.
 
 
Nota-se que o TCU já decidiu, em processo semelhante, entendendo a desnecessidade de 
exigências mais complexas, quando preenchidos outros requisitos previstos pelo edital, no 
caso, índices de saúde financeira.
 
Cita-se, para tanto, o julgado em referência:
 

São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC) índices 
utilizados pelo subitem 6.3 do edital (fl.22) para comprovação da 
boa situação financeira da proponente.
Quanto maiores esses índices, melhor. Um índice de LG menor do 
que 1 demonstra que a empresa não tem recursos suficientes para 
pagar as suas dívidas, devendo gera-los.
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Já um índice de LC menor do que 1 demonstra que a empresa não 
possuí folga financeira a curto prazo.
Se os dois índices forem maiores que 1, a empresa estará 
financeiramente saudável[...] 
Nesse sentido qualquer empresa de pequeno ou grande porte 
poderia participar da concorrência. Independentemente de capital ou 
de patrimônio Líquido mínimo, desde que tivesse os seus índices 
contábeis nos valores, normalmente adotados para comprovar sua 
boa situação financeira. (Acórdão n° 247/2003, Plenário, Rel. Min. 
Marcos Vilaça)
 
De acordo com o art. 31 § 19 da Lei n9. 8.666/1993, a exigência de 
índices limitar-se-á a demonstração da capacidade financeira do 
licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
seja adjudicado o contrato. Assim, os índices exigidos devem ser 
razoáveis e guardar conformidade com o vulto da obra ou serviço 
licitado. (TCU, Acórdão n9. 1.917/2003, Plenário, Rel. Min. Adylson 
Motta, DOU de 23.12.2003).
 

Depreende-se, portanto, dispensável a exigência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou 
Capital de Giro para a Licitação em comento, eis que o edital da licitação já contempla 
exigência de índices que demonstram a saúde financeira das empresas licitantes.
 
Observa-se aqui, que a Lei 8.666/93 em artigo 31, §4° aparentemente legitima a 
exigência estabelecida pelo item 8.8.4.2. do edital. Ao passo que o artigo supracitado 
determina que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação.".
 
Refere-se aqui que o artigo sobredito dá uma conotação aparentemente legal pois, muito 
embora haja efetivamente previsão quanto a “relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira", não há na letra da Lei nada que legitime a exigência de PATRIMÔNIO 
LIQUIDO superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com 
administração Pública e com a iniciativa privada, restando o respectivo critério órfão de 
justificativa legal.
 
Ora. Observa-se aqui, que ao estabelecer a exigência de 1/12 (um doze avos) a 
Administração estabelece um parâmetro não previsto em Lei, pois não há nada que 
legitime 1/12 (um doze avos) como índice legal e não restritivo.
 

Neste mesmo sentido, aliás. Marçal Justen Filho:
Com a alteração trazida pela Lei n. 8.883, ficou clara a inviabilidade 
de adoção de índices vinculados a finalidades distintas da mera 
comprovação da disponibilidade de recursos para satisfatória 
execução do objeto contratado A lei não determina nem especifica os 
índices a serem adiantados remetendo aos fornecidos pela ciência da 
contabilidade e pelas regras usuais no campo de auditoria. Em 
qualquer caso, porém, o índice deverá ser apto a avaliar apenas a 
capacitação financeira do interessa para a execução do contrato. Não 
se admitem exigências referidas à rentabilidade ou à lucratividade 
nem ao faturamento do sujeito (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 8a edifício São Paulo; Dialética 2001 p. 
352).
 

Ainda por outro lado, o próprio Ministério do Planejamento, no edital do Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 2/2015, Proc. n°03001.000145/2014-01. Acolheu impugnação 
para diminuir as exigências de qualificação financeira e ampliar a disputa, principalmente 
com relação as ME's e EPP's.
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Ou seja, exigiu somente o mínimo necessário para a garantia da execução do objeto 
licitado, de modo que no presente caso o MPOG alterou o edital e criou exigência 
excessiva, o que deve ser coibido. Vê-se então uma tremenda e absurda contradição no 
âmbito de um mesmo Órgão.
 
Em outro caso análogo, o Ministério da Educação, para aumentar a disputa, publicou 
edital exigindo CCL de apenas 4,33%, e justificou a redução da seguinte forma (Pregão 
Eletrônico SRP n. º 21l2014-MEC. Pág. 12 de 51 -doc. 170/172):
 
Desta feita, fica patente a necessidade de se excluir as exigências dos itens 8.8.4.1. e
8.8.4.2, até mesmo porque tais exigências restritivas, não estão presentes em diversos 
outros editais similares lançados anteriormente pelo Governo Federal.
 
DOS REQUERIMENTOS.
 
 Diante do exposto e com amparo no art. 41, §1°, da Lei n. 8.666/93, do art.18 do 
Decreto Federal n. 5.450/2005, e do item 21. Do Edital, requer a Vossa Senhoria seja 
recebida a presente impugnação, para tomar as seguintes providências;
 

a)     O recebimento da presente impugnação eis que tempestiva, sendo autuada, 
processada e considerada na forma da Lei;
b)     Suspender o certamente para que sejam analisados e ponderados os fatos e 
fundamentos indicados, e ao fim proceder a alteração do edital de licitação 
impugnado para se excluir os itens 8.8.4.1. e 8.8.4.2  do mesmo.
c)     c) seja a ora impugnante devidamente informada sobre a decisão desta 
administração, conforme determina a Legislação vigente, no termo Legal;

 
Termos em que
 
Pede e espera deferimento.
 
Macapá-AP,30 de setembro de 2019. 

-- 

DARCIO DOS PASSOS BASTOS 
SÓCIO ADMINISTRADOR
(96) 99130-7349

BLINGEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 22.901.747/0001-53

Av: Guajarina Duarte Mendes N. 1370 Bairro: Congos

Macapá-AP CEP: 68.904-340

Telefone: 3223-4962

E-mail: blingel.vigilancia@gmail.com

MAIOR PROTEÇÃO À SEU PATRIMÔNIO

mailto:blingel.vigilancia@gmail.com
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PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2019 

 

 

Assunto: Resposta à impugnação 

 

Ref.: Processo nº. 23125.013582/2019-00. Pregão Eletrônico nº 05/2019. Escolha da proposta 

mais vantajosa para a contratação de serviços de vigilância armada 12x36, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1. HISTÓRICO 

1.1 Trata-se da análise do pedido de impugnação, impetrado pela empresa  BLINGEL 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

22.901.747/0001-53. Tal impugnação foi devidamente encaminhada ao e-mail desta Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

2. SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES: 

2.1 A empresa requer que a administração julgue o mérito do pedido, que em síntese trata-se 

da suspensão do certame, para que sejam analisados e ponderados os fatos e fundamentos 

indicados na impugnação, e ao fim proceder a alteração do edital de licitação impugnado, para 

se excluir os itens 8.8.4.1 e 8.8.4.2, do Edital 

 

3. DO MERITO: 

 

3.1 Da análise das alegações da impugnante, depreende-se primeiramente que a mesma não 

observou o “AVISO DE RETIFICAÇÃO”, publicado no dia 27/09/2019, o qual, dentre 

as alterações está justamente o disposto na redação original do subitem 8.8.4, portanto, o 

valor de 10% de patrimônio líquido a ser comprovado sobre o valor estimado da 

contratação somente seria exigido das licitantes que apresentarem índices de liquidez 

geral, corrente e solvência geral menores que 1 (um), conforme segue: 

 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
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igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

3.2 A qualificação econômico-financeira corresponde à disponibilidade de recursos 

econômico-financeiros necessários para a satisfatória execução do objeto da contratação. 

Portanto, o interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas 

(mão de obra, matérias-primas, equipamentos de proteção individual, vestuário) 

necessários ao cumprimento das obrigações contratuais, o não atendimento aos requisitos 

de qualificação econômico-financeira faz presumir a inviabilidade da execução 

satisfatória do contrato e a possibilidade de eventual inadimplemento. 

 

3.3 O art. 31 da Lei nº. 8.666/93 traz em seus incisos quais documentações poderão ser 

exigidas nos certames, para fins de verificação da qualificação econômico-financeira dos 

participantes, limitada a: 

 
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 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. 
 
§2º 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 
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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. (grifos nossos) 

 

3.4 Em harmonia com a norma supra, o Edital ora impugnado estabeleceu aos seguintes 

parâmetros para a comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes, 

alterados conforme aviso de retificação publicado no dia 27/09/2019: 

 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 

 

PROCESSO Nº 23125.013582/2019-00: Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços 

especializados de Vigilância Patrimonial Armada 12x36, Informamos que o item 8.8. Qualificação Econômico-

Financeira, do Edital, sofreu alterações, o qual passou a constar com a seguinte redação: 

 

8.8. Qualificação Econômico-Financeira:  

8.8.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.8.2. 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; 

8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.8.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

8.8.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação das 

seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
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8.8.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda complementar a comprovação da 

qualificação econômico-financeira por meio de:  

8.8.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante 

– Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

final da proposta após a fase de lances, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já 

exigíveis na forma da lei;  

 

3.5 Com relação à comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de 

Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor final da proposta após a fase de lances, relativo 

à documentação complementar de qualificação econômico-financeira, contém exigências 

embasadas na IN SEGES/MP nº 05, de 2017 e no Relatório apresentado pelo Grupo de 

Estudos de Contratação e Gestão de Contratos de Terceirização de Serviços Continuados na 

Administração Pública Federal, conforme Acórdão nº 1214/2013- TCU-Plenário, cuja leitura 

se recomenda.  

3.6 Deve-se observar que o item 12 do Anexo VII da IN SEGES/MP nº 05, de 2017 autoriza 

que os requisitos de qualificação econômico-financeira sejam adaptados, suprimidos ou 

acrescidos de outros considerados importantes para a contratação, observado o disposto nos 

arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993. Nesse sentido, tais exigências justificam-se em virtude 

da possibilidade de a administração poder exigir a comprovação de que os licitantes possuam 

capacidade de suportar os encargos econômicos decorrentes do contrato e também verificar 

a saúde financeira da empresa por meio do balanço patrimonial. Essa capacidade é o que se 

denomina "qualificação econômico-financeira". 

 

4. DA DECISÃO 

4.1 Diante do exposto, com lastro nos posicionamentos supracitados, conhecemos da 

impugnação apresentada, para no mérito, NEGAR PROVIMENTO. 

 

Macapá, 01 de outubro de 2019. 

 

 

Luiz Otávio Pereira do Carmo Júnior 

Pregoeiro 

Portaria nº. 2226/2018 
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