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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.  
 
 
IMPUGNANTE:   NUTRICASH SERVIÇOS LTDA    
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
 
No dia 06/10/2017, às 10h58min, 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: 
 
(...) 

"Ocorre que o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 079/2017, no seu item 9.2.4, 
alínea “c’ estabelece como exigência relativa à qualificação econômico financeira: 

  
GRAU DE ENDIVIDAMENTO MENOR OU IGUAL A 0,50 (ZERO VÍRGULA CINQUENTA)  

 
Primeiramente, a comprovação da boa situação financeira, mediante a aferição do referido índice 
financeiro, não se encontra justificado no edital ou no processo administrativo que deu origem à 
licitação, de forma a tomá-lo inexequível.  

Vale dizer a Lei de Licitações admite a exigência de índices demonstrativos da capacidade financeira, 
desde que devidamente justificados no processo administrativo. Diante disso, não basta a mera 
exigência, é preciso justificar, exatamente para que a comprovação dos índices não se transforme em 
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instrumento a serviço de objetivos espúrios, que, ao invés de atender o interesse público, se constitua em 
óbice à participação de um número maior de licitantes.  

 
A Lei, taxativamente, enunciou que a justificação acerca da adoção dos índices econômicos deve ser feita 
no processo administrativo, que serve de esteio ao edital (art. 31, § 50, da Lei 8.666). E, tanto no edital 
quanto no processo administrativo que deu inicio à licitação em exame, não há qualquer justificação para a 
adoção dos índices exigidos, dai a nulidade deste item. 

  
Além de devidamente justificados, os índices exigidos devem ser aqueles usualmente adotados na 
licitação e enquadrado ao tipo de serviço, conforme reza o 5°, do art. 31, da Lei 8.666/93. Do 
contrário, a exigência será arbitrária, atentatória ao interesse público e, portanto, ilegítima e abusiva, sendo 
nesse sentido o disposto no parágrafo 1° do artigo 31 da citada Lei de Licitações, "in verbis”:  

(...) 

Por conseguinte, a Constituição Federal autoriza, apenas e tão somente, exigências que garantam um 
mínimo de segurança, não admitindo nada mais além desse mínimo, de forma que vedada eventual 
alegação de pretensão em se obter a maior segurança possível. 

Tratando-se de fornecimento de tickets combustível para o abastecimento da frota de veículos, com 
a disponibilização de postos credenciados, referido tipo de serviço não requer altos investimentos, 
uma vez que envolve outras fontes de receita, tal como a taxa que o estabelecimento credenciado, 
fornecedor do combustível, paga à empresa gerenciadora, e não requer investimento em matéria-
prima, mão-de-obra e outros investimentos para o cumprimento da prestação do serviço. 

Importante ressaltar que a exigência de demonstração de índice de endividamento menor ou igual a 0,50 é 
desnecessária e não oferece condições de aferir a capacidade de adimplemento da empresa licitante, por 
não considerar seus créditos, quer a curto, quer a longo prazo.  

Ressalte-se que, se verificados os índices econômicos da impugnante, será visto que esta possui 
condições mais que suficientes para a garantia do contrato, além das demais formas de garantias exigidas 
no edital, o que comprova a sua capacidade financeira e a sua disponibilidade econômica para honrar seus 
compromissos e garantir a futura contratação, se vencedora do certame. 

 Finalmente, é importante esclarecer que a Lei de Licitações, em seu artigo 31, 2°, estabelece que a 
administração poderá estabelecer no instrumento convocatório da licitação, ALTERNATIVAMENTE, 
a exigência de:  

Sendo assim, como garantia à ampliação da concorrência, o edital deve considerar as hipóteses acima 
para comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa, de modo que a licitante, não 
possuindo os índices indicados, possa suprir a falta pela comprovação de capital social mínimo ou mesmo 
patrimônio líquido. 

  
TODAVIA, ANALISANDO O EDITAL EM COMENTO, PERCEBEMOS QUE TAL  
POSSIBILIDADE ALTERNATIVA, CONCEDIDA POR LEI, NÃO FOI COLOCADA  
CORRETAMENTE À DISPOSIÇÃO, POIS TANTO O PATRIMONIO LÍQUIDO QUANTO O GRAU  
DE ENDIVIDAMENTO MENOR OU IGUAL A 0,50 (ZERO VÍRGULA CINQUENTA) FORAM  
EXIGIDOS DE FORMA CUMULATIVA, DESCUMPRINDO, ASSIM, OS TERMOS DO ART. 31,  
2° DA LEI 8.666. 
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Neste sentido, o edital em seu item 9.2.4.1, alínea “b”, exigiu, além do grau de endividamento menor ou 
igual a 0,50, a comprovação de “patrimônio líquido mínimo de R$ 622.225,72 (seiscentos e vinte e 
dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) comprovado através do Balanço 
Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital’.  

 
Percebe-se, pois, que esta exigência cumulativa impede por completo a competitividade tão desejada e 
tutelada pela nossa Lei Maior, impedindo a participação de outras empresas neste certame, além da atual 
prestadora deste tipo de serviço em favor da Prefeitura de Camaçari.  

Assim, caso seja mantida, o que se afigura muito improvável ante a sua manifesta ilegalidade, restará 
vulnerado o princípio da competitividade, prescrito no inciso XXI, do art. 37 da Lex Legum, pois muitos 
interessados deixarão de participar deste certame e apresentar suas propostas que, vale salientar, 
poderão ser mais vantajosas para a Administração Pública Municipal".  

DO PEDIDO 

Ex positis, a Impugnante requer o provimento do presente apelo, para que:  

 
a) Seja alterado o item 9.2.4.1, alínea “c”, do edital a fim de ser autorizada a participação de empresas com 
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO MENOR OU IGUAL A 0,85, por ser o índice usualmente adotado neste tipo 
de licitação. 

  
b) Alternativamente, caso não seja acatado o pedido acima, seja incluída a possibilidade de apresentação 
do capital social mínimo de 10% do valor licitado como meio de aferição da capacidade econômico-
financeira das licitantes que não atenderem ao índice de endividamento exigido no edital, tendo em vista 
que tal medida é estabelecida pelo artigo 31, § 2° da Lei de Licitações, evitando, com isso, demandas 
judiciais que decerto sustarão a marcha da licitação ou a provocação dos órgãos  

 
DO JULGAMENTO 
 

 
O Município de Camaçari publicou licitação na modalidade de Pregão (Presencial) nº 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 "b" e "c" , o edital prevê: 
 

b) Patrimônio Líquido mínimo de R$ 622.225,72 (seiscentos e vinte e dois mil 
duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) comprovado através do 
Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 deste edital. 

 
                         (...) 

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: 
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c.1) ILG - Índice de Liquidez Geral, calculado segundo a relação: 
 
                                                    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, as exigências do Patrimônio Líquido mínimo e dos índices contábeis foram feitas sem 
exageros, e os índices são 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. 
 
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 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, para no mérito e julgar IMPROCEDENTE a presente 
impugnação. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 10 de outubro de 2017.  
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

Ana Paula Souza 
Silva  

Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimaraes 
Machado Oliveira 

 Pregoeira 

 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

 
 

 Manoel Alves 
Carneiro 

Apoio  

 
 

Erasmo Antonio 
Rodrigues 

Santos  
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 Apoio 
 

 
 


