
FOLHA DE INFORMAÇÃO IV 
 

 
PREGÃO Nº 079/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO N.º: 00437.11.07.611.2017. 
 
 
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. 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 
aos interessados: 
 
 
Pergunta 1:  
 
 
Analisando as exigências do edital, constatou a ora solicitante, irregularidades no instrumento convocatório, 
pelo que vem solicitar esclarecimentos: 
 
Em que pese o notável trabalho da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, que veio 
culminar com a publicação do Edital em referência, existem reparos necessários à perfeita adequação da 
matéria à legislação aplicável. 
  
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 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). 
 
 

  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



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: 
 
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? 
 
Nestes termos, aguarda os esclarecimentos solicitados e a correção do Edital.  
 
 
 
Resposta 1:  
 
 
a) 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. 
 
 



b) 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. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  
Pregoeira da COMPEL 


