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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2017 – COMPEL 
 
OBJETO:  
 
Registro de Preços para fornecimento de vale combustível, nas modalidades eletrônica e 
impressa, para atender às demandas dos órgãos da administração  da Prefeitura Municipal de 
Camaçari-BA.Municipal de Camaçari-BA. 
 
IMPUGNANTE:  
 
EMPORIO CARD LTDA   
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/10/2017, às 12h26min, foi protocolado na recepção da Coordenação de Materiais e 
Patrimônio – CMP o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. 
 
 
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a impugnante em breve síntese que: 
 
(...) 
 
  
Tal questão está relacionada aos ÍNDICES CONTÁBEIS EXIGIDOS, para fins de Habilitação/Qualificação 
Econômica e Financeira e Demonstrações Contábeis, em especial a exigência do item 7.1.4, alínea VI, que 
exige a apresentação de GRAU DE ENDIVIDAMENTO < ou = 0,50. 
 
Como é sabido, a exigência de qualificação econômica se justifica na necessidade da Administração 
garantir a execução integral do contrato pelo licitante e, por isso, o caso em concreto deve ser levado em 
consideração quando da fixação dos requisitos a serem atendidos. 
  
Neste norte, o art. 31 da Lei 8.666/93 dispõe quais os documentos que podem ser cobrados quando da 
fase de habilitação, com destaque para o § 5º, que trata do item que ora solicitamos esclarecimentos. 
  
Com efeito, nos termos do § 5º. do art. 31 da Lei 8.666/93, 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 
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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. 
  
Como transcrito acima, o artigo 31 da Lei de Licitações permite que sejam previstos no edital, índices 
contábeis aptos a demonstrarem a boa situação financeira da empresa licitante. Todavia, a referida 
exigência encontra, no próprio texto legal, algumas limitações a serem observadas pelo Administrador, 
quais sejam: 

  
a) boa situação financeira deverá ser comprovada de forma objetiva. 
  
b) O índice escolhido deverá estar justificado no processo que instruiu a licitação, 
sendo vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a 
correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da licitação. (Obs.: Data vênia, mas não identificamos 
a justificativa para o índice exigido). 
 

  
Neste sentido, o Acórdão n. 170/2007 — TCU — Plenário decidiu que: 

  
“ausência de justificativa para os valores fixados para os índices contábeis de 
qualificação econômico-financeira, o que também está em desacordo com a Lei 
de Licitações, que estabelece, em seu art. 31, § 5º, que tais índices devem estar 
devidamente justificados no processo administrativo que tenha dado início ao 
procedimento licitatório, sendo vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira suficiente 
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação’.” 
  

Destarte, a exigência dos índices supra descritos constitui violação aos princípios insculpidos no art. 3º da 
Lei n. 8.666/1993, e está em dissonância com o disposto no § 5º do art. 31 da Lei n. 8.666/93 (TCU. 
Acórdão n. 0326-06/10-P. Sessão: 03/03/2010. Rel. Min. Benjamin Zymler). 
  
Como visto, a fixação dos índices deve ser suficiente para demonstrar a capacidade financeira da licitante 
em executar o contrato. Não se pode fixar índice excessivo ou insuficiente para se demonstrar a boa saúde 
da licitante em executar o objeto a ser pactuado (TCU no Acórdão 170/2007). 
  
Atualmente de acordo com as práticas contabilistas, é feito de maneira exclusiva e exatamente necessário 
para a execução do contrato, sendo pratica do mercado da iniciativa pública e privada avaliar uma 
empresa como saudável no quesito econômico financeiro, todas as empresas que possuem os índices de 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0 (um) e Solvência Geral igual ou inferior a 1,0 
(um), e NÃO GRAU DE ENDIVIDAMENTO < ou = 0,50. 
 
Insta observar que a exigência de que a empresa tenha o GRAU DE ENDIVIDAMENTO (< ou = 
0,50), restringe a competitividade entre os licitantes, pois cessa o direito de qualquer fornecedor apto a 
participar do procedimento licitatório, não porque não tem capacidade técnica e outras para executar o 
contrato, mas porque a administração vetou a participação de empresas que não atendem os índices, 
utilizando da prévia de seu poder discricionário.  
 
Assim: 
  
Impugnamos o presente item (9.2.4 - c.3) e solicitamos esclarecimentos/alteração, visando a ampliação da 
concorrência do certame, quanto às razões para a adoção dos índices com valores distintos ao usualmente 
utilizado pela Administração Pública em geral para a contratação do objeto ora licitado. 
  
E, questionamos: 
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A adoção do índice de endividamento geral IEG < ou = 0,50, haja vista não ser o valore usualmente 
utilizado pela Administração Pública em geral para a contratação do objeto ora licitado. Sendo indicado 
para este Índice a exigência de valores menor ou igual a 1,00. 
 
 
a) Qual a razão desta exigência? 
 
b) Não identificamos o item que justifica esta exigência. Qual o item? 
 

Nesta senda, pelo que se viu até aqui, a exigência contida no item 9.2.4, alínea c.3 (grau de 
endividamento) é medida desarrazoada, que esbarra no princípio da razoabilidade, da 
igualdade entre os licitantes e da ampla competitividade, devendo ser corrigida.  

 
Há que se ressaltar, ainda, a total ausência de justificativa para a exigência em comento.  

Mantendo-se a exigência editalícia aqui combatida estará a Administração Pública agindo em  
contrariedade à Lei, sendo necessário à autuação de processo junto ao Tribunal de Contas e  
Ministério Público para fiscalização das exigências contrárias à lei contidas no Edital do Pregão  
Presencial n°. 079/2017.  

DO PEDIDO 

 

Pelo exposto, requer a impugnante se digne este r. Município de Camaçari/BA, em declarar a 
necessidade de adequação do item item 9.2.4, alínea c.3 (grau de endividamento), para passar a exigir o 
índice de mercado, qual seja: menor ou igual a 1,0 e não o constante no edital.  

Requer, ainda, ser intimada do despacho a ser exarado da presente e das decisões decorrentes da 
presente impugnação, inclusive sobre eventual adiamento da sessão a ocorrer em 11 de Outubro de 2017.  

 
DO JULGAMENTO 
 

 
O Município de Camaçari publicou licitação na modalidade de Pregão (Presencial) 079/2017, para Registro 
de Preços para fornecimento de vale combustível, nas modalidades eletrônica e impressa, para atender às 
demandas dos órgãos da administração  da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.  
 
Em seu item 9.1.4, alínea "c" , o edital prevê: 
 
                         (...) 
 

c) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices 
apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento 
próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente assinado por Contador ou Contabilista 
habilitado na forma da Lei. Se necessária a atualização do balanço, deverá se apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente: 

 
c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 
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                                                    AC  +  RLP  

ILG = --------------------  >  1,00 (maior igual a um virgula zero) 
                                                    PC + ELP 

 
c.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação: 

 
                                                    AC  

ILC = -------- >  1,00 (maior igual a um virgula zero) 
                                                    PC 

 
c.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 

 
                                                      PC +  ELP  

GEG = ------------------  < 0,50 (menor igual a zero vírgula cinqüenta) 
 

                                                            AT 
 
 

No referido certame, a exigência dos índices contábeis foi feita sem exageros, e são os índices usuais para 
aferir a boa situação financeira da licitante, os quais vêm sendo costumeiramente utilizados em todas as 
licitações no município de Camaçari, assim como em outros entes públicos. Os mesmos tem sido sempre 
apresentados pelas empresas participantes dos certames, demonstrando que sua maioria atendem aos 
parâmetros estabelecidos. 
 
Importante asseverar que é  comumente  aceito que o Grau de Endividamento na ordem de 0,50 revela-se 
razoável para se determinar a saúde financeira de  uma  organização,  sobretudo  daquelas  que  
desenvolvem  atividades  que  implicam  numa  intensa movimentação de recursos,  envolvendo um valor 
significativo, cabe esclarecer que a escolha do o índice para o edital é usual com o fim de avaliar a saúde 
financeira daqueles que pretendem contratar com a Administração. 

 
Não há dúvida de que o agente público, ciente das vicissitudes do mercado, especialmente na contratação 
por parte da Administração, estabeleceu certas exigências a fim de, senão eliminar, pelo menos diminuir os 
riscos de a pessoa contratada não ser detentora de capacidade para executar suas obrigações, ainda 
mais, quando estes índices são os recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado, salientando que, o 
índice de endividamento rechaçado pela impugnante, bem como o cálculo constante no edital são 
usualmente utilizados por esta Administração, com base nos parâmetros contábeis aplicados nos 
procedimentos licitatórios. 
 
Da análise do edital, a Comissão, não vislumbra qualquer caráter restritivo à seleção da melhor proposta, 
em especial àqueles subitens rechaçados pela impugnante, por tratar-se de atendimento à legislação 
específica para prestação do serviço, objeto desta licitação, pelo que não há porque se promover a 
alteração pretendida. 
 
Dessa forma, não prospera a alegação de que está havendo afronta aos princípios da isonomia, da 
razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, nem de que tal exigência “restringe 
indevidamente a competitividade do certame” como alega a Impugnante. 

 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa EMPORIO CARD LTDA, para no mérito e julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. 
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É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 10 de outubro de 2017.  
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