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Processo: 02.00220/2017
Pregão Eletrônico n. 46/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Gerenciamento de
Abastecimentos de combustíveis em rede de postos credenciados através de
sistema informatizado, utilizando cartão magnético ou cartão eletrônico tipo
smart com chip.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação formulada pela Empresa TICKET LOG

– TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado com

endereço na Rua Machado de Assis, n. 50, Prédio 2, Santa Lúcia, Campo

Bom –  Rs, em  face  dos termos do  Edital de  Pregão Eletrônico  n.

046/2017,  deflagrado  no  processo  administrativo  n.  02.00220/2017,

cujo  objeto resumido  é  a  Contratação  de  empresa  especializada  em

serviços de Gerenciamento de Abastecimentos de combustíveis em rede

de postos credenciados através de sistema informatizado, utilizando

cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, conforme

descrito no Edital e seus Anexos.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O Edital de Licitação dispôs sobre impugnação em seu

item  11,  de  onde  se  extrai  prazo,  forma  e  local  onde  deve  ser

protocolada a peça impugnatória, conforme transcrito abaixo:

11.1. Até o  dia 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou
jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório de
Pregão,  na forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o endereço:
pregoes.sml@gmail.com  .
11.3.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações e  os  recursos
apresentados  fora  do  prazo  legal  e/ou  subscritos  por
representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para responder pelo proponente;
(…)
11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,
deverão ser protocolados junto à Superintendência Municipal
de Licitações, em dias úteis, no horário de Segunda à Sexta-
Feira  das  8h  -  14h,  mediante  envio  ao  e-mail:
pregoes.sml@gmail.com  , respeitados os prazos definidos neste
edital,  o  qual  deverá  receber,  decidir  os  recursos,
encaminhando  a  autoridade  competente  quando  mantiver  sua
decisão.
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Em análise aos documentos encaminhados pela impugnante

verifica-se o atendimento dos requisitos previstos em Edital para seu

recebimento, motivo pela qual deverá ser recebida e analisada. 

DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

Em  síntese  a  impugnante  alega  que  a  exigência  de

qualificação econômico-financeira prevista no item 10.5.6 do Edital,

limita a participação da empresa no certame, uma vez que a análise dos

índices contábeis, tal como exigido no edital poderá induzir a uma

avaliação ineficiente e ainda, que  a liquidez (relativa aos índices

contábeis) depende dos prazos médios de pagamento e recebimento. 

Aduz que seu prazo de recebimento do cliente (in casu a

Administração Contratante) é em média, o dobro do tempo em que efetua

pagamento de sua rede credenciada, corroborando para a redução do

índice de liquidez, motivo pelo qual entende que se não houver a

possibilidade de mais de uma forma de comprovação de qualificação

econômico-financeira  de  modo  alternativo,  o  edital estará  indo de

encontro  à  Legislação  pertinente,  atentando  contra  a  própria

finalidade da licitação qual seja, promoção da competição. 

Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema e por fim

solicita que seja julgada procedente sua impugnação com a consequente

alteração no edital mencionando para que ALTERNATIVAMENTE, as empresas

que não alcançarem o índice exigido, sejam consideradas habilitadas se

comprovarem possuir um capital mínimo ou valor do patrimônio líquido

correspondente até 10% da estimativa de custos e ou que apresentem

garantia no valor de até 5% (cinco por cento) do total do contrato, em

respeito ao princípio da Legalidade, Competitividade, entre outros.  
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DO JULGAMENTO PELA PREGOEIRA

1 – DA FACULDADE DE CAPITAL SOCIAL REGISTRADO OU CAPITAL LÍQUIDO

MÍNIMO 

Analisando a legalidade da exigência atacada, verifica-

se que a mesma tem amparo legal, conforme disposto no art. 31 da Lei

n. 8.666/93, in verbis: 

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

§ 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.  

§ 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. (Destaquei)

Pois bem, o instrumento convocatório trata da matéria em

seus 10.5.5 e 10.5.7, como segue: 

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes
terão  que  apresentar  junto  com  o  Balanço  atual  e  as
Demonstrações  Contábeis,  análise  devidamente  assinada  pelo
Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e
apresentarem  o  cálculo  do  índice  de  Liquidez  Geral  (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado
igual  ou  superior  a  (=ou>1),  calculados  de  acordo  com  a
aplicação das fórmulas.

Nada obstante o permissivo legal presente no art. 31 da

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, notadamente a questão
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impugnada diz respeito ao fato de que,  segundo subitem 10.5.6 do

instrumento  convocatório  serão  inabilitadas  as  licitantes  que

apresentarem qualquer dos índices contantes do subitem 10.5.5 menor

que 1. 

Antes de adentrar ao mérito, impende salientar que no

âmbito  desta  Superintendência,  em  atendimento  ao  princípio  da

segregação de funções, os Editais de Licitação são elaborados pelo

Departamento  de  Editais  e  Normas  Licitatórias  –  DELN  conforme

atribuições  contidas  na  Lei  Complementar  n.  654/2017  e  após,  em

observância  ao  parágrafo  único  do  art.  38  da  Lei  8.666/93  são

submetidos à aprovação da Procuradoria Geral do Município.

 

Tratando-se de  impugnação  de  matéria uniformizada nos

editais de licitação para fins de análise da boa condição econômico-

financeira das empresas licitantes interessadas em contratar com esta

Prefeitura,  torna-se  inafastável  a  necessária  manifestação  do

Departamento  de  Editais  e  Normas  Licitatórias  –  DENL  ao  termos

impugnados. Suscitado  quanto  ao  fato,  o  aludido  Departamento

posicionou-se por meio do Memorando nº 002/2018/DEML/SML, firmado por

sua Diretora em substituição, cuja conclusão foi como segue: 

O Edital de Pregão Eletrônico n. 046/2017, no item 10.5 – Da

qualificação Econômico-Financeira deverá ser objeto de alteração

nos seguintes moldes, incluindo-se o seguinte: 

10.5.7. A Empresa Licitante que apresentar resultado menor

a 1 (um), em qualquer dos índices constantes do subitem

10.5.6 deste  Edital,  deverá  comprovar  capital  social

registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por

cento) do  montante  da  contratação,  de  acordo  com  os

parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93. 

Oportuno  mencionar que  o Parecer  Técnico  n.  05/2018,

exarado por Contador da Assessoria Técnica Especializada – ATESP desta

SML  também  em  análise  aos  argumentos  expendidos  pela Impugnante,

concluiu  pela  procedência  de  seus  pedidos  quanto  à  aceitação  de

capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por

cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e

3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93.

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Calama, nº 2508, Bairro: Liberdade

Tel. CML  (69) 3901-3069
CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO

Tatiane Mariano

4



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo 02.00220/2017

Fls. ___________

Visto:__________ 

As normas aplicadas à Licitação devem ser interpretadas

de  forma  a  ampliar  a  competição,  devendo  as  restrições  quando

cabíveis,  serem  objeto  de  justificativas  prévias  e  devidamente

autuadas.  No  caso  concreto,  de  fato,  nada  consta  do  processo

administrativo  que  demonstre  a  inviabilidade  de  verificar  a

qualificação  econômico-financeira  por  meio  de  outras  análises

previstas no art. 31 da Lei 8.666/93. 

Sobre o tema, importante analisar que o citado artigo

31, §1º da Lei 8.666/93, dispõe sobre a possibilidade de exigência de

índices  contábeis  em  edital  de  licitação,  visando  atendimento

exclusivo do interesse da Administração de efetuar contratação com

fornecedor  com  capacidade  econômico-financeira  de  cumprimento  das

obrigações assumidas, limitando-se em todo caso, as exigências ao

permissivo legal, ou seja,  a  “demonstração da capacidade financeira

do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso

lhe seja adjudicado o contrato.”

É  notório  que  a  própria  Lei  em  comento  possibilitou

outras formas de aferir a capacidade econômico-financeira na fase de

habilitação da Licitação, conforme se depreende da leitura do §2º do

mesmo art. 31, que dispõe que:  “§ 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  ”.

No  mesmo  sentido  o  Tribunal  de  Contas  da  União

interpretou a matéria, como no Acórdão n. 1872/2005 – Plenário – TCU:

“(…)  30.  Poder-se-ia  conjecturar,  numa  leitura  favorável  à
legalidade  do  edital,  que  o  item  52.4.7,  que  estabelece  a
obrigatoriedade de comprovação do capital social integralizado
(fls. 14 do Anexo), presta-se, exclusivamente para valorar a
exigência  requerida  pelo  item  52.3.2,  que  exige, para  as
empresas que apresentarem índices contábeis iguais ou inferiores
a 1, a comprovação de possuírem capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo não inferior a 10% da soma do valor total de sua
proposta, de cada lote”.

Ante  exposto,  convergindo  com  os  posicionamentos  do

DENL/SML e ATESP/SML em razão das competências atribuídas ao citado

Departamento,  inclusive  a  de  elaboração  das  minutas  de  Editais,
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considerando que referido posicionamento foi roborado pelo Assessor

Técnico Contábil desta SML,  em vista  de  ser medida que amplia a

competitividade  e  visa  dar  interpretação  mais  abrangente  a

disposições legais, esta Pregoeira decide por acatar a inclusão do

subitem 10.5.7, como sugerido nos autos, atendendo assim parcialmente

o pleito da impugnante.

2. DA INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À EXIGÊNCIA DE GARANTIA

CONTRATUAL

O provimento à impugnação ora analisada não poderia ser

total  uma  vez  que  a  impugnante  não  logrou  êxito  em  demonstrar

eventual  ilegalidade  na  cumulatividade  da  exigência  relativa  à

“  garantia contratual” prevista no subitem 19.1 do Edital, se acatado

o pedido de aceitação de apresentação de capital social registrado ou

patrimônio  líquido  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  quando  um  dos

índices contábeis for menor que 1, sendo que de acordo com o que se

infere da legislação, recai a citada vedação exclusivamente quanto à

“garantia da proposta”. 

Pertinente esclarecer que as garantias (contratual e de

participação)  são  institutos  legais  com  finalidades  diferentes.  A

garantia contratual sequer está arrolada na qualificação econômico-

financeira, destinando-se exclusivamente a assegurar o satisfatório

cumprimento do contrato administrativo. 

A  garantia  contratual exige  desembolso  do  fornecedor

somente após vencer a licitação e representa cláusula exorbitante do

contrato  administrativo.  É  possível  em  qualquer  modalidade

licitatória,  desde  que  prevista  no  instrumento  convocatório,

limitando-se  em  todo  caso  a  5%  (cinco  por  cento)  do  “valor  do

contrato” nos termos do art. 56, §2º, da lei nº 8.666/93.

A garantia de participação ou garantia da proposta diz

respeito à qualificação econômico-financeira, tem seu amparo legal no

inciso III do art. 31 da Lei n. 8.666/93 e pode ser exigida, entre

outras finalidades, para aferir a condição econômico-financeira dos

licitantes.  Deve  ser  exigida  no  “momento  da  apresentação  dos

documentos habilitatórios”, seu desembolso ocorre em momento anterior

ao  contrato,  limitando-se  ao  percentual  em  1%  (um  por  cento)  do

“valor estimado da contratação”, é vedada sua aplicação às licitações

realizadas na modalidade Pregão, conforme inciso I do art. 5º da Lei

10.520/2002, tanto assim que o Edital ora atacado não o exigiu nessa

fase (para participação no certame).
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Cabe destacar neste particular, trecho do brilhante Voto

do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas

Eduardo  Ramalho,  em  interpretação  à  alegada  vedação  suscitada  na

impugnação ora analisada, que se posicionou:

2.3. A insurgência acerca da suposta ilegalidade das

exigências  editalícias  que  estabelecem  a  comprovação  da

demonstração de capital social mínimo e garantia contratual é

improcedente, conforme assinalaram o d. Ministério Público de

Contas e a SDG.

Com  efeito,  a  disposição  editalícia  do  subitem

“7.6.4”  guarda  pertinência  à  fase  habilitatória,  quanto  à

verificação  da  qualificação  econômico-financeira,  já  a

requisição  vestibular  do  subitem  “10.3.1”  refere-se  à

contratação,  para  efeito  de  garantia  de  adimplemento  do

contrato.

A primeira exigência oportuniza as licitantes, que

não alcançarem os índices contábeis fixados no Edital <subitem

“7.6.1”>, que, diga-se de passagem, encontram-se albergados na

jurisprudência  desta  Corte,  a  possibilidade  de  demonstrarem

capital  social  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do  orçamento

estimado anual da contratação, condições estas que estão em

consonância com o preceito do artigo 311, §§ 2°, 3° e 5°, da

Lei n° 8.666/93.

A segunda requisição trata-se de cláusula exigível

para garantir a execução do contrato, com previsão no artigo

562, § 2º, da Lei nº 8.666/93, sendo, na definição do Professor

Jessé Torres Pereira Junior, garantia definitiva, exigível do

adjudicatário convocado para contratar. (In Comentários à Lei

das  Licitações  e  Contratações  da  Administração  Pública. São

Paulo. Renovar, 8ª Ed., 2009. Pág. 641).

Destarte, entendendo como o d. MPC e a SDG, não há

qualquer impropriedade nas exigências impugnadas. 

1 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
(...) Omissis.
§ 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 da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data
através de índices oficiais.

(...)
§ 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. 
2
 Art.  56.  A  critério  da  autoridade  competente,  em  cada  caso,  e  desde  que  prevista  no  instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (...)
Omissis

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do
contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o

deste artigo.
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No caso, por se tratar de licitação na modalidade Pregão

para a qual sequer houve exigência de garantia de participação e, por

tudo que colacionamos acima, considerando sobretudo que a impugnante

não traz aos autos qualquer fundamento jurídico que legitime esta

Pregoeira  a  dar-lhe  procedência,  julgo  improcedente  o  pedido  de

alteração  do  subitem  19.1,  que  trata  da  garantia  da  contratual,

conforme faculta a legislação aplicável, sendo mister salientar por

fim  que  o  valor  global  estimado  para  a  contratação  direciona  a

Administração  a  adotar,  nos  limites  da  Lei,  todas  as  medidas

inafastáveis para satisfatória garantia de execução do contrato a ser

firmado.

DA DECISÃO

Ante  ao  exposto,  DECIDO  POR  CONHECER  DA  PRESENTE

IMPUGNAÇÃO,  POR  PREENCHER  OS  REQUISITOS  PARA  NO  MÉRITO,  DAR-LHE

PARCIAL  PROVIMENTO, com  a  consequente  alteração  do  Edital  de

Licitação  conforme  redação  sugerida  pela  DELN/SML,  em  face  da

necessidade de ampliar a concorrência e evitar exigências que possam

ser  interpretadas  como  desarrazoadas  ou  restritivas  sem  que  haja

qualquer  justificativa  plausível  para  tanto,  em  atendimento  aos

Princípios da Legalidade, Vantajosidade, Ampla Concorrência e outros.

Registre-se que em observância ao que preceitua o §4º do

art.  21  da  Lei  n.  8.666/93,  que  a  alteração  decorrente  desta

impugnação  será  divulgada  mediante  publicação  do  Aviso  de  Errata

pelos mesmos meios em que foi publicado o Aviso de Licitação original

e reabertos os prazos.

 
Porto Velho, 11 de janeiro de 2018. 

Tatiane Mariano

Pregoeira - SML
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