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Pregão Eletrônico 008/2015

 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do procedimento licitatório identificado na
epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor IMPUGNAÇÃO
ao edital: 

I – Dos fatos. 

1.1.  A requerente é pessoa jurídica  de direito  privado que,
reconhecidamente, atua no mercado de referência e que possui amplas condições
jurídicas e econômicas para participar do certame indicado na epígrafe. 

1.2.    Decorre disso sua intenção legítima de participar da
presente  disputa.  Porém,  depois  de  analisar  o  conteúdo  do  edital,  foi  possível
verifique que dele consta uma sequência de iniquidades que, se não inviabilizam por
completo, reduzem significativamente o âmbito da disputa que se pretende instaurar,
dado que referidas disposições, além de não estarem devidamente amparadas em
dispositivos  jurídicos,  afrontam  os  preceitos  mais  elementares  da  disputa  em
questão.  Assim, de acordo com o disposto no item  XVIII do edital,  tem lugar a
presente impugnação, a qual, uma vez conhecida, deverá ser julgada procedente
para escoimar do edital os vícios que serão apontados.

II – Dos itens impugnados:

1. As iniquidades que se pretende apontar, atinentes à disputa
em questão, são as seguintes: 



12.6  As  licitantes  deverão  apresentar  a  seguinte
documentação  complementar  para  fins  de  qualificação
econômico-financeira:

12.6.1 (...)

12.6.2 (...) 

12.7  Os  documentos  exigidos  para  fins  de  qualificação
econômico-financeira deverão comprovar o seguinte: 

12.7.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)
e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

12.7.2  Capital  Circulante  Líquido  (CCL)  ou  Capital  de  Giro
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 8,33%
(oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação;

12.7.3 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação.

De acordo com os itens a serem impugnados do edital o licitante deverá apresentar
todos os índices a título de qualificação econômica-financeira.

Vejamos a legislação na forma do art. 31 da Lei 8.666/93:

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

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,
vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando  encerrado  há  mais  de  3  (três) meses  da  data  de
apresentação da proposta;

II - certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 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. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos
assumidos  pelo  licitante  que  importem  diminuição  da
capacidade  operativa  ou  absorção  de  disponibilidade
financeira,  calculada  esta  em função do patrimônio  líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994)

Ocorre  que  o  disposto  diz  que  pode  ser  exigida  a  boa
situação financeira, isto é, Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1, conforme previsto no edital , porém neste caso
não  se  faz  necessário  exigir  capital  ou  patrimônio  líquido  mínimo,  a  lei  deixou
livre para as entidades administrativas exigirem ou coisa ou outra, ou ainda uma em
substituição a outra. 

III. Do pedido. 

Em  função  do  exposto,  à  vista  dos  fatos  e  argumentos
trazidos, é que requer a postulante a impugnação dos dispositivos mencionados, sob
pena de ilegalidade do presente certame. Provido a presente impugnação, por seus



próprios fundamentos, que se determine a expedição e publicação de novo edital
para abalizar a presente disputa pública.  

 

São os termos em que pede e espera deferimento.

Chapecó, 10 de Agosto de 2015. 

PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA EPP

 RESPOSTA:

PARECER/ASJUR/HR/FUNDECC/Nº.0019/2015

Natureza: Impugnação administrativa Edital PP 008.2015 (Aquisição de 

                 passagens  aéreas)

Memorando Setor de Compras n. 010/2015

Pregão Eletrônico 008/2015.

Impugnante: Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 

I- Relatório

Vêm os presentes autos do Setor de Compras da FUNDECC visando à

análise jurídica das razões de impugnação do Edital PP 008.2015, cujo objeto

é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

Agenciamento de Viagens, que ofereça o menor valor,  compreendendo os

serviços  de  emissão,  remarcação  e  cancelamento  de  passagens  aéreas

nacionais e internacionais e aquisição de seguro viagem.

O referido  Edital  prevê  a  data  de  abertura  do  pregão  para  a  data  de

13/08/2015, com início previsto para as 08h30min. horas.

A  Impugnação  apresentada  foi  encaminhada  através  de  e-mail  em

10/08/2015, as 13h57min.



Em síntese a Impugnante requer a alteração do Edital  para suprimir  a

obrigação das licitantes em comprovar na qualificação econômico-financeira,

concomitantemente a demonstração de índices contábeis e a demonstração

de  Patrimônio  Líquido  igual  ou  superior  a  10% (dez  por  cento)  do  valor

estimado para a contratação.

Isto porque na interpretação da empresa impugnante em relação ao artigo

31 da Lei 8.666/93, a Administração Pública “deveria” optar por uma ou outra

forma de comprovação da saúde financeira da empresa. Não podendo exigir

as duas na forma dos itens 12.7.1 e 12.7.3 do Edital PP 008/2015. 

II- Parecer 

Preliminarmente  insta  esclarecer  que  a  impugnação  é  própria  e

tempestiva, nos termos do Edital. 

Quanto à alegação contida na impugnação de que “...  a lei deixou livre

para as entidades administrativas exigirem ou coisa ou outra, ou ainda

uma em substituição  a  outra.”,  é  preciso  esclarecer  que  a  lei  também

autoriza a  administração  exigir  a  comprovação  por  parte  da  licitante,  do

patrimônio  líquido  (§  3º.  do  artigo  31  da  Lei  8.666/93),  bem como exigir

concomitantemente a apresentação de índices contábeis (§ 5º. do artigo 31

da Lei 8.666/93). 

A faculdade que a lei  prescreve de forma expressa, é em relação i)  a

exigência de um  capital social mínimo ou ii)  patrimônio líquido(§ 2º. do

artigo 31 da Lei 8.666/93), ou então, iii)  pode optar pela garantia prevista

no § 1º. do artigo 56 da Lei 8.666/93.  

No caso do Edital PP 08/2015, NÃO está sendo exigida a demonstração

do patrimônio líquido e também da garantia prevista no § 1º. do artigo 56 da

Lei 8.666/93.  

Note-se  que  a  Administração  no  presente  caso  optou  somente  pela

demonstração do patrimônio líquido- item 12.7.3 do Edital. Ou seja, optou

por  uma  das  modalidades.  Não  havendo  acúmulo  de  exigências  como

entendeu a empresa impugnante. Não se exigiu o capital social mínimo e

nem a garantia prevista no § 1º. do artigo 56 da Lei 8.666/93.  



A impugnante certamente está confundindo a obrigação de demonstração

dos índices contábeis – itens 12.7.1 e 12.7.2, como sendo uma modalidade

facultativa e autônoma de comprovação isolada. O que, com a devida vênia,

não lhe assiste razão, eis  que autorizada pelo (§ 1º.  do artigo 31 da Lei

8.666/93),  independentemente  das  outras  formas  previstas  no  §  2º.  do

mesmo artigo. 

III- CONCLUSÃO 

Ante o exposto, somos de parecer que a impugnação apresentada pela

empresa  Portal turismo e Serviços Ltda EPP é totalmente improcedente.

Assim,  por consequência o Edital PP 008/2015 deve-se manter íntegro, com

o prosseguimento do certame na sua forma originária.  

  
É o nosso Parecer, S.M.J, que submeto à consideração superior. 

Lavras-MG, 12 de julho de 2015.

Hélio Ribeiro

Assessoria Jurídica – FUNDECC

De acordo: 

Vera Lúcia Matias 

    Pregoeira


