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 PARECER JURÍDICO Nº 139/2020   
LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA – LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2019  
CONCORRÊNCIA N° 001/2020- PMSIP.  

 
 
ASSUNTO: Processo Licitatório. Concorrência 
Pública. Recurso Administrativo.  

 

Trata-se de pedido para análise e manifestação, referente ao recurso Administrativo 

interposto pela empresa MULTILINK ENGENHARIA, CNPJ 35.057.043/0001-98, 

referente ao certame licitatório acima identificado, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA SALVIANO JOSÉ DE FARIAS, VILA 

DE AMERICANO; REFORMA _ E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, VILA DE 

AMERICANO; CONSTRUÇAO DA QUADAR COBERTA DA ESCOLA GUILHERME MÁRTIRES; 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAURÍCIO MACHADO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA FELIPE DE PAULA. 

Nas razões do recurso, em especial as previsões relativas à qualificação econômico-

financeira, na comprovação de habilitação quanto a cumulação da exigência capital social, 

índices e garantias previstas no §1º do Art. 56, da Lei de Licitações. Alega ainda que e 

empresa apresentou comprovação de capital social e fez o seguro garantia, por esses motivos 

e com o intuito de aumentar a competitividade do certame, possibilitando a participação de 

mais um licitante, vem fazer através desta, solicitar sua defesa e reconsideração nos tornando 

habilitado para a referida licitação.  

Por esse motivo a CPL, encaminhou para esta AJUR, para análise e 
manifestação da impugnação proposta.   

 Esta é a breve síntese. Vistos.  

 

II – DA TEMPESTIVIDADE   

Ressalta-se que o recurso objeto desta análise é tempestivo, estando por 
tanto de acordo com o Art. 41, § 2º da 8.666/93 e demais alterações posteriores. 
Sendo inequívoca a sua tempestividade.   

III - ANÁLISE JURIDICA   

Compulsando os autos, verifico que as questões pertinentes à aprovação da 
minuta do edital do referido certame foram tratadas por esta Assessoria Jurídica, 
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despicienda, portanto, nova avaliação de todo o arcabouço, pelo que me atenho à 
análise direta do recurso interposto.  

O Edital da Concorrência, no que tange as exigências contidas no 21.4. DA 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, bem como, 21.5 DA 
GARANTIACONTRATUAL assim dispõe:  

 

21.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

b) DEMONSTRAR, por memória de cálculo, a comprovação da boa situação 
financeira através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional 
competente c) ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior 
a 1,00; d) ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
e) IGE= Índice Grau de Endividamento, com valor igual ou menor a 
0,40; 

ILC=ATIVO CIRCULANTE PASSIVOCIRCULANTE 
ILG=ATIVOCIRCULANTE+REALIZÁVELALONGO 
PRAZOPASSIVOCIRCULANTE+EXIGÍVELALONGO PRAZO GE=PASSIVO 
CIRCULANTE +PASSIVOEXIGÍVELALONGO PRAZO ATIVOTOTAL 
OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio 
licitante, em memória de cálculos assinada pelo contador responsável pelo 
balanço, para posterior verificação pela Comissão. 

21.5. DA GARANTIACONTRATUAL 

21.5.1. Do vencedor do certame, exigir-se-á a garantia financeira relativa à 
execução da obra: após 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato para 
a execução do objeto em licitação, a empresa contratada deverá apresentar 
à Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ o comprovante de 
garantia financeira pela execução da obra correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global de sua proposta de preços, conforme previsto no § 2º 
do Art. 31, combinado com o Art. 56, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. Esta obrigação poderá ser realizada através de: 

 a) Caução em dinheiro: depósito em conta de poupança a ser aberta pela 
Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁ, especificamente para este 
evento; 

 b) Caução em títulos da Dívida Pública: títulos “emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil”, cuja posse deverá ser 
transferida para o nome da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará até 
o recebimento provisório da obra; 

 c) Seguro-Garantia;  

d) Fiança Bancária 

 

Ocorre que a Comissão Permanente de Licitação, INABILITOU a empresa MULTI LINK 

ENGENHARIA EIRELI, por não apresentar todas as documentações a contento, apresentado 
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índice de endividamento igual a 1, em desacordo com as exigências do edital que solicita 

coeficiente de até 0,40, restando INABILITADA.  

Ocorre que, o IGE na teoria contábil é usado para indicar a capacidade que 
tem determinada empresa de honrar com seus compromissos financeiros, de sorte 
que, quanto maior o índice, maior dependência há de financiamentos de terceiros 
relativamente ao capital próprio. Assim, um índice menor significa menos 
comprometimento patrimonial e melhor solidez financeira.  

Deste modo, o índice de endividamento é critério legítimo e legal, comumente 
adotado nas licitações, inserindo-se na discricionariedade da Administração 
Pública em poder fixá-los da forma mais benéfica e vantajosa à execução do 
contrato, atentando para suas especificações e regular execução, visando, 
sobretudo, a melhor segurança ao contratar.   

Nesse sentido, ressalte-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica quanto à 
possibilidade legal de exigência conjunta de índices contábeis, comprovação de 
capital social ou patrimônio líquido, senão vejamos, in verbis:  

  

“QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – AFERIÇÃO – 
ÍNDICES CONTÁBEIS E CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO – EXIGÊNCIA CUMULATIVA – LEGALIDADE – TJ/SP – 
Trata-se de apelação contra sentença que denegou mandado de 
segurança impetrado contra ato de pregoeira, objetivando 
assegurar a participação da impetrante em certame para a 
contratação de serviços de fornecimento de gases medicinais, 
locação e manutenção de tanques criogênicos fixos. A controvérsia 
envolve a validade do critério de aferição da qualificação 
econômico-financeira estabelecido no edital, o qual contempla a 
exigência de quociente de liquidez corrente (QLC), quociente de 
liquidez geral (QLG), grau de endividamento total (ET) e quociente 
de composição do endividamento (QCE). A apelante sustenta, em 
síntese, que “o licitante que não atende os índices de liquidez 
previstos no edital não pode ser inabilitado se o patrimônio líquido 
fizer frente à contratação”. O relator, ao analisar o caso, esclareceu, 
com base no art. 31 da Lei nº 8.666/93, que, “à luz dos preceitos 
normativos correlacionados, inexiste qualquer vedação legal à 
fixação de índices contábeis para se aferir a capacidade econômico 
financeira das empresas de executar o objeto licitado, sem prejuízo 
da exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo”. 
Apontou que “a Lei de Licitações é expressa ao permitir que o 
ente licitante estipule tais indicadores no edital, desde que 
sejam compatíveis com aqueles regularmente utilizados para 
se apurar, de forma objetiva e precisa, a real condição 
financeira de a interessada satisfazer por completo a 
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obrigação visada pelo processo licitatório”. Voltando-se para o 
caso concreto, observou o julgador que “os índices contábeis 
arbitrados mostram-se idôneos, em perfeita consonância com as 
disposições legais”, pelo que inferiu não haver “qualquer 
irregularidade no edital sub examine, posto que apresenta critérios 
dentro dos parâmetros legais, capazes de revelar, efetivamente, a 
capacidade econômico-financeira das empresas participantes”. Em 
relação aos argumentos apresentados, o julgador entendeu que 
“não há como admitir a tese da impetrante de que possui boa 
situação financeira, com base unicamente em seu capital social 
e seu patrimônio líquido, porquanto se trata de exame 
meramente perfunctório, podendo implicar na futura 
inexecução do contrato”. Em complemento, citou diversas 
manifestações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no 
sentido de que a Lei de Licitações admite o estabelecimento de 
índices contábeis para fins de aferição da qualificação econômico 
financeira dos licitantes. Diante dos argumentos lançados, o relator 
concluiu que “a impetrante não logrou evidenciar qualquer 
ilegalidade nos índices contábeis exigidos pelo edital do certame”, 
razão pela qual negou provimento à apelação. (Grifamos.) (TJ/SP,  
AC nº 1044018-08.2015.8.26.0053) – (TJ/SP, AC nº 1044018- 

08.2015.8.26.0053) (grifo nosso).”  

  

 A decisão da CPL está diretamente relacionada ao Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório da Administração Pública, trata-se de uma segurança para o 

licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que 

determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no 

instrumento que convoca e rege a licitação. Em outras palavras, pode se dizer que, “nada 

poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. 

 Quanto a alegação de que não se pode cumular, a Administração esta se valendo 

de garantias para uma boa contratação, até por que, a lei nº 8.666/93 concedeu ao 

gestor público a possibilidade de eleger, caso a caso, os índices mais 

adequados à contratação.  

Portanto, a exigência do Edital, nada mais fez do que traduzir em critérios 

objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, porquanto a 

contratação de empresas em situação equilibrada é o mínimo que o Município 

de Santa Izabel do Pará deve assegurar-se para tentar garantir o integral 

cumprimento do contrato.  
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IV- CONCLUSÃO   

Ex positis, opina-se que está CPL reconheça o RECURSO interposto pela 
empresa MULTILINK ENGENHARIA, CNPJ 35.057.043/0001-98, julgando-as 
IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão de INABILITOU a mesma, em 
conformidade com as condições previstas no EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 
001/2020- PMSIP.  

 

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

   Santa Izabel do Pará, 23 de abril 2020.  

  

 

  

MARCELO DA ROCHA PIRES   

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL  

OAB/PA 23.535  
  


		2020-04-24T13:10:20-0300
	MARCELO DA ROCHA PIRES:74538225215




