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DDEECCIISSÃÃOO  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  AAOO  EEDDIITTAALL  

RReeffeerrêênncciiaa::  PPrreeggããoo  nnºº..  0066//22001177  ––  CCoonnttrraattaaççããoo  ddee  eemmpprreessaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ppaarraa  pprreessttaaççããoo  ddee  

sseerrvviiççooss  ddee  ccoonnsseerrvvaaççããoo,,  hhiiggiieenniizzaaççããoo,,  lliimmppeezzaa  ((aauuxxiilliiaarr  ddee  sseerrvviiççooss  ggeerraaiiss)),,  aatteennddeennttee,,  

ccooppeeiirroo,,  eennccaarrrreeggaaddoo,,  ppoorrttaarriiaa,,  rreecceeppcciioonniissttaa,,  ssuuppeerrvviissoorr  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ee  mmaannuutteennççããoo  

pprreeddiiaall  ((zzeellaaddoorr)),,  aa  sseerreemm  eexxeeccuuttaaddooss  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnttíínnuuaa  nnaa  sseeddee  ddaa  TTrraannssCCoonn  ccoomm  

ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  mmããooss  ddee  oobbrraa  ee  uutteennssíílliiooss  aa  sseerreemm  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  aa  eeffeettiivvaaççããoo  ddoo  sseerrvviiççoo,,  

iinncclluussiivvee  EEPPII’’ss,,  ppaarraa  aatteennddeerr  aass  nneecceessssiiddaaddeess  ddaa  aauuttaarrqquuiiaa..  

Após manifestação da Assessoria Jurídica, vieram os autos em epígrafe conclusos 

à pregoeira para análise das medidas a serem tomadas em face da impugnação 

apresentada pela empresa ArteBrilho Multiserviços Ltda.  

Em síntese é o relatório  

DECIDO: 

Trata-se de procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial 

visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

conservação, higienização, limpeza (auxiliar de serviços gerais), atendente, copeiro, 

encarregado, portaria, recepcionista, supervisor administrativo e manutenção predial 

(zelador), a serem executados de forma contínua na sede da TransCon com fornecimento 

de mãos de obra e utensílios a serem utilizados para a efetivação do serviço, inclusive EPI’s, 

para atender as necessidades da autarquia. 

Quanto ao mérito, a assessoria jurídica assim se manifestou:  

Analisando as razões da impugnante, nota-se a razoabilidade 

de seus argumentos quanto ao equilíbrio das exigências, entre a 

segurança da administração pública na contratação de serviços 

adequados e a ampla concorrência do certame. A exigência de 

qualificação econômico-financeira deve atentar para ambas as 

necessidades nas regras estabelecidas do certame e da contratação.  
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Conforme leciona Marçal Justen Filho1,  

Com a alteração trazida pela Lei 8.666/93, ficou clara a 

inviabilidade de adoção de índices vinculados a finalidade distintas 

da mera comprovação da disponibilidade de recursos para 

satisfatória execução do contrato. A Lei não determina nem 

especifica os índices a serem adotados, remetendo aos fornecidos 

pela ciência da contabilidade e pelas regras usuais no campo de 

auditoria. Todavia, caberá controle pelo Tribunal de Contas e pelo 

Poder Judiciário quanto à justificativa utilizada para a adoção do 

índice, tendo em vista que essa escolha poderá restringir o caráter 

competitivo do certame. Nesse sentido, determinou-se a anulação de 

concorrência pública em que se exigiam dos licitantes índices de 

liquidez corrente iguais ou superiores a 3,00. O voto do rel. Min. 

Valmir Campelo concluiu que:  

‘os índices e seus valores devem ser fixados de modo a 

avaliar a capacidade financeira da empresa em cumprir com suas 

obrigações contratuais. Não é fazendo comparações com a 

capacidade econômico-financeira das maiores empresas do ramo 

que se aferirá a capacidade econômico-financeira para a execução 

de determinado contrato. A obra em questão, devido a seu porte, não 

necessita de capacidade técnica, operacional e econômico-financeira 

de grandes construtoras, de grandes empresas de capital aberto, 

mas, antes, se destina a empresas locais e regionais de médio 

porte.’ (Acórdão nº 1.899/2006, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo).  

Em qualquer caso, porém, o índice deverá ser apto a avaliar 

apenas a capacidade financeira do interessado para execução do 

contrato. Não se admitem exigências referidas à rentabilidade ou à 

lucratividade nem ao faturamento do sujeito.  

Considerando que o índice habitual é de 1,0, e o índice 

extraordinário apresentado no edital não foi justificado, opina-se pela 

sua retificação. Nesse sentido:  

 

                                                                 

1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São 

Paulo: Dialética, 2010. 474-475 
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Licitação. Qualificação econômico-financeira. Índice contábil. 

Exigência. Justificativa. Súmula. 

SÚMULA TCU 289: A exigência de índices contábeis de capacidade 

financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no 

processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e 

atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de 

índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade. Boletim de 

jurisprudência n. 115. 

 

Além disso, há diversos outros meios pelos quais a 

contratante pode acompanhar e assegurar o cumprimento das 

obrigações da futura contratada, como a apresentação das certidões 

negativas, garantia do contrato, multas e retenção de créditos para 

pagamento.   

Portanto, opina-se pelo acolhimento da impugnação, com a 

republicação nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, retificando a 

exigência de solvência para igual ou superior a 1,0 (um).  

 

Dessa forma, acolhendo integralmente o parecer da assessoria jurídica, que passa 

a ser parte integrante da presente decisão, decido pelo acolhimento da impugnação 

apresentada pela empresa ArteBrilho Multiserviços Ltda, para determinar a retificação do 

índice de qualificação econômico-financeira para 1,0 (um).  

Registre-se, publique-se e intime-se. 

Contagem, 03 de agosto de 2017. 

 

Kênia Janaína S.M Silveira 

Pregoeira 

 

 

http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-jurisprudencia.htm
http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/boletim-de-jurisprudencia.htm

