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Trata-se do pedido de impugnação do edital do Pregão Eletrônico 06/2020, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância 
Armada. 

Impugnante: O.S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI. 

Breve relato do pedido de impugnação 

a) sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a correção 
necessária do ato convocatório, para que seja retificado os itens 9.10.4 e 9.11.1.4 do 
edital; 

b) tendo em vista que a sessão pública está designada para 28/07/2020, requer, 
ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão 
para data posterior à solução dos problemas ora apontados, bem como que o edital seja 
devidamente republicado após as correções necessárias. Caso contrário, há o iminente 
risco de todo processo licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no 
edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo 
avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

c) requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos ora 
invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de 
anulação por parte da autoridade competente para tanto. 
 

Do Mérito 

1. Preliminarmente cabe ressaltar a tempestividade do pedido de impugnação 
do edital do Pregão 06/2020, pois ele foi requerido dentro do prazo previsto na 
legislação;  

2. A impugnante aduz que o subitem 9.10.4 relativos a Qualificação Econômico-
Financeira do edital, que trata da qualificação econômica está AUSENTE cláusula que 
exige a comprovação de Capital circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (ativo 
circulante – passivo circulante) de no mínio 16,66%, do valor estimado do total da 
contratação cumulada com a exigência de patrimônio líquido.  

3. Inicialmente, cumpre frisar que tais exigências são padrão para a contratação 
de serviços terceirizados com mão de obra dedicada e estão contidas nos modelos de 
edital padrão da AGU, os quais servem de parâmetro para os modelos de edital padrão 
desta autarquia e foram devidamente aprovadas pela PROJUR/AGU. Esse, inclusive, é o 
entendimento do Colendo Tribunal de Contas da União, circunstanciado através do 
acórdão 1214/13 TCU Plenário, in verbis: O grupo entende que deve ser sempre exigido 
que a empresa tenha patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da 
contratação, independentemente dos índices de liquidez geral, liquidez corrente e 
solvência geral. O grupo ressalta que empresas de prestação de serviço são altamente 
demandantes de recursos financeiros de curto prazo para honrar seus compromissos, 



sendo necessário que elas tenham recursos suficientes para honrar no mínimo dois 
meses de contratação sem depender do pagamento por parte do contratante. 

 Neste sentido é primordial, analisarmos o texto da Súmula que trata do assunto 
em tela e pode ser usada como parâmetro, in verbis: SÚMULA Nº 275 “Para fins de 
qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma 
não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 
assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para 
entrega futura e de execução de obras e serviços”. 

Preliminarmente, observa-se que alegação da impugnante visa dar entendimento 
diverso a Súmula 275, uma vez que em nenhum momento esta aduz a impossibilidade 
da exigência de patrimônio líquido, capital social mínimo com os índices de liquidez ou 
capital circulante líquido ou capital de giro como exigência concomitante.  Perceba que 
o que a súmula nº 275 do TCU veda é a exigência de capital social mínimo, patrimônio 
líquido ou garantia de proposta de forma cumulativas. Contudo, o presente Edital 
apenas exige o patrimônio líquido para fins de comprovação, não sendo exigido capital 
social mínimo e nem garantia da proposta para participação na licitação, o que inclusive 
seria vedado na modalidade pregão eletrônico, conforme art. 5º, da Lei 10.520/2005: 
Art. 5º É vedada a exigência de: I - garantia de proposta;  Assim, a Administração não 
deve exigir, para a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, a 
apresentação de capital social ou de patrimônio líquido mínimo junto com prestação de 
garantia de participação no certame, o que é rechaçado pelo Tribunal de Contas da 
União: 12. Exigência, como requisito de habilitação, que as empresas licitantes 
apresentassem, simultaneamente, comprovantes de depósito de garantia da proposta 
e de capital mínimo integralizado (item 9.1.2.5 do Acórdão 2.099/2009- P). [...] 12.3 A 
jurisprudência deste Tribunal é pacifica no sentido de que a Administração não deve 
exigir, para a qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, a apresentação 
de capital social ou de patrimônio líquido mínimo junto com prestação de garantia de 
participação no certame (Acórdãos 2.338/2006, 2.712/2008, 2.640/2007 e 2.553/2007, 
todos do Plenário). 

Assim, caso feita a exigência de capital ou patrimônio líquido mínimo, fica vedada 
a exigência simultânea de garantia da proposta (art. 31, III, da Lei n° 8.666/93), conforme 
interpretação do § 2° do mesmo dispositivo, o que não é o caso da presente contratação. 
Como dito acima e demonstrado, não há impedimento legal nem mesmo normativo 
para que haja a comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado 
da contratação, independentemente da comprovação dos índices de liquidez geral, 
liquidez corrente e solvência geral e da exigência de capital circulante líquido e capital 
de giro, o que está harmônico à luz da súmula 275.  Destarte, que há de ser feita uma 
interpretação do dispositivo legal de forma mais ampla, levando em conta a intenção do 
legislador quando da composição da norma, além da mera interpretação literária.  

É flagrante que a vontade do legislador era estabelecer um critério que permitisse 
a participação do maior número de interessados, mas sem comprometer a segurança 
do contrato. 

 



Portanto, não é cabível a exigência cumulativa para qualificação econômico-
financeira; 

4. No dia 21/07/2020 foi publicado no endereço 
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0 
o aviso de retificação do subitem 9.11.1.4. É imperioso citar o Art. 22 do Decreto 
10.024/2019, que assim determina: 

Art. 22.  Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo 
instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto 
original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto 
se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos 
licitantes. 

5. Considerando que a retificação parcial do subitem 9.11.1.4. não interfere na 
formulação da proposta dos interessados, não cabe reabertura de prazo para o certame; 

6. O § 1º do Art. 24 do Decreto 10.024/2019, assim determina: 
Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital 
do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública. 
§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao 
pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação (grifo nosso). 

 
Decisão 
 
 Considerando que não é cabível a exigência cumulativa para qualificação 

econômico-financeira, conforme determina a Sumula 275/TCU; 
 Considerando que houve retificação parcial do subitem 9.11.1.4 no dia 

21/07/2020 e que essa retificação não interfere na formulação das propostas dos 
interessados; 

 Considerando que o pedido de impugnação não tem o condão suspensivo 
imediato do certame licitatório; 

Indefiro o pedido de impugnação requerido pela empresa O.S SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA EIRELI. 

Macapá, 27/07/2020 
 
 

Fernando Otavio da Conceição Nascimento 
Pregoeiro 

 


