
 

 

AO 

DD. Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 

 

 

FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.897.975/0001-88, 

estabelecida na Avenida Quarta Radial Quadra 207 Lote 13 – Sala 03 , Setor Pedro 

Ludovico - Goiânia – GO, CEP 74.830-130, por seu representante legal, vem perante 

Vossa Senhoria, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO com amparo na 

legislação aplicável à espécie, bem como nas seguintes razões de fato e de direito que a 

seguir passa a expor. 

 

O presente Pregão tem por Contratação de serviços de limpeza 

e higienização, com fornecimento de mão de obra e todos os 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, a serem executados 

nas dependências físicas internas e externas das unidades de ensino da 

Rede Municipal de Educação do Município de Dourados-MS, incluindo a 

unidade administrativa da Secretaria Municipal de Educação.  

 

Em uma lida pelo edital fora verificado a ausência de alguns itens que 

são pertinentes para total comprovação da qualificação econômico-financeira da 

empresa como no edital se lê:  

 

“13.2.4. Qualificação Econômico-Financeira  

 

I. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 

II. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, nos 

termos do artigo 31, inciso I e parágrafo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. a. Somente serão aceitos aqueles publicados em jornais oficiais 

(publicação original ou cópia autenticada) ou cópias autenticadas dos termos de abertura e de 

encerramento e do balanço patrimonial, retiradas (por qualquer processo de cópia) do Livro Diário 

registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 



 

 

b. Para a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), optantes do 

“SIMPLES” é obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial, dispensando-se apenas a publicação e 

a sua transcrição no Livro Diário; 

c. As empresas recém constituídas deverão apresentar em substituição ao Balanço 

Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, nas mesmas 

condições formais exigidas acima (assinaturas, registro, etc.); 

d. Todos os documentos citados deverão conter a assinatura do técnico em 

contabilidade ou contador, com o devido registro no Conselho Regional de Contabilidade, e do(s) 

sócio(s), diretor(es), administrador(es) ou representante legal; 

e. Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as demonstrações 

contábeis, as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal. 

III. Comprovação da boa situação financeira da licitante, que será aferida pela 

Comissão Permanente de Licitação com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), que serão calculados e obrigatoriamente apresentados de acordo com as 

seguintes fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo 

SG = Ativo Total Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante Passivo Circulante 

a. Os índices serão calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por sua 

contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de 

registro no Conselho Regional de Contabilidade;  

b. Serão habilitadas as licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior 

a 1,00 (= ou >1,00), calculados conforme as fórmulas; 

c. A comprovação é obrigatória, mesmo que o resultado nos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) seja inferior a 1,00. 

IV. No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 nos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá comprovar que seu capital social 

registrado e integralizado é de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

13.2.4.1. A comprovação de que tratam os incisos III e IV supra, poderá ser feita com base na análise do 

Balanço Patrimonial, demonstrações contábeis, bem como, de dados extraídos do Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, relativamente à data da apresentação da 

proposta. ” 

 

 

 

A maioria dos editais de licitação trazem em suas exigências, que as 

empresas, independente de seus índices, comprovem que possuem Patrimônio Líquido 

de no mínimo 10% do valor estimado da contratação, como também possuir Capital 

Circulante Líquido de no mínimo 16,66% do valor estimado para a contratação, visto 

que estas são exigências mínimas para resguardar a administração de que a empresa 



 

 

contratada tenha condições de manter suas obrigações mesmo com eventuais atrasos 

no pagamento. 

Como sabido, a empresa pode ter todos os índices superiores a 1, 

porém, não possuir capital suficiente para arcar com eventuais atrasos dos pagamentos 

relativos à prestação dos serviços 

 

Diversos entendimentos do TCU apontam que a exigência de 

documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-

financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é 

apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a 

mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou 

serviços pactuados. 

 

Os índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no 

artigo 31, §§ 1º e 5º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com 

capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do 

contrato. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas 

aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a 

participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não 

apresentassem capacidade para concluir o objeto da obrigação. 

 

Por conseguinte, a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira 

para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, contar com possíveis atrasos 

no pagamento. Nesse sentido, não é demais relembrar que os prazos de pagamento, ou 

melhor, os atrasos de pagamento, bem como as cláusulas contratuais (em especial a do 

art. 78, XV, da Lei 8.666/93) que estabelecem condições mais favoráveis à 

Administração (contratante) do que à empresa vencedora da licitação (contratada). Por 

exemplo: sem direito a reclamação, a empresa contratada deverá aguardar o prazo de 

pagamento, geralmente de 30 dias após a apresentação dos documentos de cobrança, 

bem como um possível atraso de 90 dias (art. 78, XV) – a resultar em 120 dias – para 

só então ter o direito de pleitear a suspensão da execução do contrato. 

 

Portanto, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, se 

avaliada sob a luz da capacidade econômico-financeira da empresa de suportar 

eventuais atrasos no pagamento. 

 



 

 

Verificada as exigências da qualificação econômico-financeira do 

edital, podemos ver que algumas exigências para resguardar a Prefeitura em casos de 

inexecução de contrato não estão presentes, e elas são: 

 

1 - Capital Circulante Líquido - CCL ou Capital de Giro (ativo 

circulante - passivo circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por 

base o balanço patrimonial e as demonstrações contáveis do último exercício social. 

2 - Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, por meio do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados, na forma da lei, 

vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 

por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da dada da sessão 

pública de abertura deste Pregão; 

3 - Declaração que contenha relação de compromissos assumidos, 

demonstrando que 1/12 (uns doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para 

apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio 

líquido; 

3.1 - Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informações 

prestadas na subcondição anterior, o licitante classificado, provisoriamente, em 

primeiro lugar, deverá apresentar a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) 

referente ao último exercício social. 

3.1.1 - Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos 

firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na 

declaração de que trata a subcondição 33.3, de 10% (para mais ou para menos) em 

relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício 

(DRE), o licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a 

documentação referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Art. 31 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Assim estabelece a Súmula 222 do Egrégio Tribunal de Contas da 

União: 

Súmula n.º 222 

As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de 

normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem 



 

 

ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

Outro ponto é o fato do edital não exigir na qualificação técnica 

atestados de capacidade técnica com no mínimo 3 anos de comprovação de 

serviços, que deveriam constar como a seguir:  

 

“I – Comprovação de que tenha executado serviços de 

terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) 

anos; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013) ” 

 

Reconhecer que a contratação de terceirização de serviços 

continuados não se traduz em tarefa fácil, aliás pelo contrário, a Administração a duras 

penas e com frequência enfrenta problemas na execução neste tipo de contrato, como 

interrupções na prestação dos serviços, ausência de pagamento aos funcionários, 

resultando em prejuízos à administração e encerramento prematuro de contratações 

que poderiam perpetuar por até sessenta meses. Natural então que crie regras para 

inibir este cenário. 

Dentre as dificuldades de contratação em contratos desta natureza 

não raramente nos deparamos com a contração de empresas inexperientes, resultante 

da fragilidade nos critérios adotados nos editais, os quais não se demonstram 

adequados aos serviços contínuos com cessão de mão de obra. 

O ilustre jurista Marçal Justen Filho leciona que a qualificação técnica 

significa “domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para 

a execução do objeto a ser contratado”. Ao seguir as regras “nuas e cruas” 

previstas Lei 8.666/93, para estabelecer critérios que demonstrem qualificação técnica 

dos licitantes, revelou-se ineficiente. A dificuldade resulta no fato de que as empresas 

prestadoras de serviços terceirizados não são especialistas no serviço propriamente dito 

mas sim na administração da mão de obra, ou seja, a execução dos serviços 

normalmente demonstram pouca complexidade diferentemente de um contrato que 

envolva complexidade técnica, em que a capacidade pode ser balizada tomando como 

referência a dimensão do objeto (parâmetro de 50% usualmente adotado), como 

ocorre, por exemplo, em contratos de fornecimento de bens ou obras. 

Não obstante, neste segmento a habilidade exigida recai 

sobre a gestão de pessoas, a maior causa de fracasso na execução nestes contratos é a 

incapacidade das empresas em manter a prestação dos serviços ao longo do tempo sem 



 

 

falhar no cumprimento de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias junto aos 

empregados. 

 

Conclusão 

 

Pelo exposto, a Empresa FOCCUS ADMINISTRADORA DE 

SERVIÇOS EIRELI, espera o conhecimento e provimento da presente impugnação, 

pugnando pela procedência e retificação do Edital com nova publicação do mesmo; 

inclusão de itens pertinentes a comprovação da qualificação econômico-financeira da 

empresa arrematante e inclusão da necessidade de comprovar 3 anos de prestação de 

serviços terceirizados para garantir maior confiança na contratação. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

Goiânia (GO),  12 de Agosto de 2019. 
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