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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 

 

 

 

Ref: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 09/2019 

 

 

 

SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 25.278.459/0001-82, com sede social na 

Avenida Ermano Marchetti, nº 1.435, 7º andar, Sala 02, CEP 05038-001, São Paulo/SP, 

por seu procurador infra-assinado, nos autos da Licitação em referência, vem 

respeitosa e tempestivamente, à presença de V. Sa., com fundamento nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 

Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 

05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, bem como demais preceitos legais pertinentes e aplicáveis à 

espécie, oferecer 

 

I M P U G N A Ç Ã O 

 

aos termos do respectivo Edital, consoante as razões de fato e de direito a seguir 

expostas: 
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I – DA TEMPESTIVIDADE 

A presente Impugnação é absolutamente tempestiva, tendo em vista que o prazo 

apresentado no ato convocatório aos Participantes para apresentação das peças é de 

até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, razão pela 

qual deve-se conhecer e julgar esta Impugnação. 

 

II – DOS FATOS INCONTESTES 

Refere-se a certame licitatório objetivando a contratação de pessoa jurídica 

especializada para prestação, de forma contínua, dos serviços de execução indireta de 

vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, em regime de empreitada por 

preço global, nas dependências e instalações do CREMERS, compreendendo o 

fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de equipamentos adequados à 

execução dos trabalhos; nos termos e pormenores descritos no Edital ora 

impugnado e seus anexos. 

 

III – DA IMPUGNAÇÃO AO ITEM 9.11.4. DO EDITAL 

O item do edital em referência está em desacordo com a Instrução Normativa n.º 5, de 

26/5/2017, e diversas decisões do TCU que serão abaixo explicitadas, pois a exigência 

de comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação independe dos índices contábeis (deve ser exigido de forma cumulativa 

com índices superiores a um, jamais iguais ou inferiores a um), além do capital 

circulante liquido dever ser de no mínimo 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis 

por centos) do valor da contratação, não exigido no edital, o que enseja a retificação 

desses itens editalícios. 

 

Segundo os itens ora impugnados, o Licitante que apresentar índices econômicos 

IGUAIS ou INFERIORES a 1 (um) será considerado habilitado se comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor a ser contratado. 
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Ocorre que a legislação vigente normatiza que esses índices econômicos DEVEM ser 

SUPERIORES a 1 (um) e nunca igual ou inferior a 01 (um), bem como devem esses 

índices contábeis serem analisados de forma cumulativa, simultaneamente com a 

comprovação do patrimônio líquido compatível com o valor a ser contratado, e não 

de maneira alternativa como consta nesses itens do edital ora impugnado. 

 

Via de regra, as empresas não apresentam índices inferiores a 1 (um); por 

consequência, também não se tem exigido a comprovação do patrimônio líquido 

mínimo, índice que poderia melhor aferir a capacidade econômica das licitantes. 

 

Esse aparente detalhe tem sido o motivo de tantos problemas com as empresas de 

terceirização contratadas que, no curto, médio e longo prazos, não conseguem honrar 

os compromissos assumidos com os contratantes. 

 

Por essa e outras razões, a Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos do 

Tribunal de Contas da União formulou Representação, autuada sob nº 006.156/2011-

8, com o objetivo de apresentar proposições de melhorias nos procedimentos relativos 

à contratação e à execução de contratos de terceirização de serviços continuados na 

Administração Federal. 

 

Segundo a mencionada representação, “constatou-se que, nos últimos anos, 

passaram a ocorrer com maior frequência problemas na execução desse tipo de 

contrato, com interrupções na prestação dos serviços, ausência de pagamento aos 

funcionários de salários e outras verbas trabalhistas, trazendo prejuízos à 

administração e aos trabalhadores”.  

 

Ainda segundo o levantamento da Secretaria Adjunta de Planejamento e 

Procedimentos do TCU, “o problema está no fato de que o cálculo de índices 

contábeis pelo método dos quocientes, tal como disponibilizado no SICAF, por si só, 
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não tem demonstrado adequadamente a capacidade econômico-financeira das 

licitantes, eis que não a evidenciam em termos de valor. Assim, tem-se permitido que 

empresas em situação financeira inadequada sejam contratadas.” 

 

A preocupação do TCU ganha contorno na medida em que o Judiciário Trabalhista tem 

condenado as estatais de forma rotineira, amparado na Súmula 331 do TST, como 

responsável subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas não honradas pelas 

empresas contratadas para prestação de serviços, sob o argumento de culpa in 

eligendo e in vigilando.  

 

Com efeito, em contratos de fornecimento de bens permanentes e de consumo, o 

licitante tem espaço para negociar preços e prazos de pagamento com seu fornecedor 

e não carece, por exemplo, de liquidez ou patrimônio, eis que figura como espécie de 

intermediário e sua situação financeira não é determinante para o contratante, mas 

sim a efetiva entrega do bem.  

 

Ao contrário das empresas de fornecimento de bens, as de terceirização de serviços 

são altamente demandantes de recursos financeiros de curto prazo e de alta liquidez, 

como moeda corrente, pois se faz necessário que disponham de recursos suficientes 

no ativo circulante para suportar despesa com a folha de pagamento e outros encargos 

a cada mês, independentemente do recebimento do pagamento do órgão para o qual 

presta os serviços. 

 

Dessa forma, sabendo-se que a qualificação econômico-financeira corresponde à 

disponibilidade de recursos para a satisfatória execução do objeto da contratação, só 

deveria ser titular de direito de licitar aquele que prontamente comprovar condições 

mínimas de patrimônio líquido, rejeitando-se, para esse fim, a mera apresentação de 

índices econômicos iguais ou superiores a 1 (um), porquanto tal elemento não revela 
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concretude na disponibilidade de recursos a ser demonstrada para confirmar a 

viabilidade da execução contratual. 

 

Nesse sentido, eis a jurisprudência do TCU demonstrando sua preocupação, a fim de 

que a empresa disponha de recursos suficientes para a satisfatória execução do objeto 

contratado, trazendo, por consequência, maior segurança à Administração: 

 

Ressalto, inicialmente, que o estabelecimento de requisitos para 

aferição da qualificação econômico-financeira das licitantes visa a 

assegurar que a empresa a ser contratada ao fim do procedimento 

licitatório disponha de recursos suficientes para a satisfatória 

execução do objeto contratado, trazendo, por consequência, maior 

segurança à Administração. (Acórdão 296/2008 -- Plenário) 

 

Com o propósito de salvaguardar a administração de futuras complicações, a 

Secretaria Adjunta de Planejamento e Procedimentos do Tribunal de Contas da União 

entende que “há de se complementar as avaliações econômico-financeiras dos 

licitantes por meio de critérios ou índices que expressem valores como percentuais de 

outro valor, dentro do limite legalmente autorizado. Por exemplo, patrimônio líquido 

mínimo de 10% do valor estimado para a nova contratação [...]” 

 

É sabido ainda que tais exigências decorrem de amplo estudo consolidado no Acórdão 

1214/2013 do TCU, do qual extraímos algumas considerações:  

 

“Mencione-se, ainda, o Acórdão 47/2013-Plenário, em que o Tribunal, 

ao examinar representação contra edital que continha exigências 

simultâneas de capital circulante líquido de no mínimo 16,66% e de 

patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado da 
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contratação, entendeu que não havia irregularidades em tais 

exigências, tendo considerado a representação improcedente. 

 

Recentemente, a Justiça Federal indeferiu o pedido de medida liminar 

para que fosse desconsiderada a exigência contida no edital do 

Pregão Eletrônico 21/2013-TCU, para contratação de serviços de 

vigilância e segurança privada, de que as licitantes demonstrassem 

possuir patrimônio líquido de pelo menos 1/12 do montante de seus 

contratos. O magistrado que indeferiu o pedido fundamentou sua 

decisão afirmando: 

 

"Entendo ser plenamente razoável a Administração exigir que as 

empresas licitantes, a título de demonstração de sua capacidade 

econômico-financeira comprovem possuir um patrimônio líquido 

capaz de suportar débitos gerados por contratos por ela firmados. 

 

Na verdade, tal exigência decorre do aumento constante da 

inadimplência e do descumprimento de contratos públicos, o que 

decorre da incapacidade das empresas de executarem o objeto 

contratual com os preços avençados nos procedimentos licitatórios, 

como ocorreu recentemente nesta Seção Judiciária. 

 

[...] a exigência em debate não viola o princípio da isonomia nem 

tampouco restringe a competitividade entre os licitantes, traduzindo-

se apenas como zelo do gestor ao patrimônio público" 

 

Cabe ainda consignar que, no âmbito da administração federal, salvo pequenas 

exceções, não há a figura do pagamento antecipado e nem seria razoável, pois a 
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administração funcionaria como financiadora a custo zero de empresas de 

terceirização e não como contratante propriamente dita.  

 

Além disso, se assim o fosse, as empresas trabalhariam com risco zero, situação 

incompatível com as atividades da iniciativa privada, que pressupõem sempre a 

existência do risco do negócio. 

 

O pagamento somente pode ocorrer após o ateste do serviço realizado, normalmente 

no decorrer do mês posterior à prestação dos serviços. Assim, faz sentido exigir das 

licitantes que tenham recursos financeiros suficientes para honrar no mínimo 2 (dois) 

meses de contratação sem depender do pagamento por parte do contratante.  

 

Uma empresa que não tenha essa capacidade quando da realização do processo 

licitatório certamente terá dificuldades de cumprir todas as obrigações até o fim do 

contrato. 

 

Afinal, o risco do negócio envolvendo o serviço licitado é constante e iminente.  

 

Portanto, é essa a realidade da atividade, que não se coaduna com empresas 

aventureiras sem a menor condição financeira, mas que podem participar das 

licitações apenas apresentando índices contábeis (facilmente manipuláveis, diga-se). 

 

No caso concreto, é necessário contextualizar ainda mais o objeto licitado. 

 

Trata-se da prestação de serviços de transporte e custódia de numerário e outros 

valores para as unidades bancárias. 

 

Diante desse cenário, indaga-se: em tese, uma empresa com R$ 1,50 (um real e 

cinquenta centavos) no ativo circulante e R$ 1,00 (um real) no passivo circulante (LC 
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= 1,5) teria condição de executar um serviço de transporte e custódia de milhões de 

reais por mês? 

 

Embora a resposta da pergunta acima seja obviamente negativa, o presente edital 

permite essa temerária hipótese. 

 

De acordo com os referidos itens dos editais, para efeito de qualificação econômico-

financeira, basta a licitante apresentar resultados superiores a 1 (um) nos índices 

relativos à boa situação financeira, aplicando-se a fórmula abaixo que estará 

habilitada, independentemente do seu patrimônio líquido ser compatível ou não com 

o valor da contratação, sendo observado tal patrimônio líquido SOMENTE se os índices 

forem IGUAIS ou INFERIORES a 1 (um), o que temos 3 (três) equívocos nesse edital a 

ser corrigido, para se adequarem a legislação vigente e demais normas que 

regulamentam a matéria. 

 

 

 

1º equívoco do edital: Permite INTERESSADOS que apresentem índices contábeis 

IGUAIS e INFERIORES a 1 (um), sendo que a legislação vigente e demais normas que 

regulamentam a matéria exige que TODOS OS ÍNDICES sejam SUPERIORES a 1 (um), 

jamais iguais ou inferiores, como consta no edital. 

  

2º equívoco do edital: Que o patrimônio líquido SOMENTE será exigido, se e somente 

se, os índices contábeis sejam iguais ou inferiores a 1 (um), sendo que a exigência do 

patrimônio liquido (no mínimo 10% do valor da contratação) DEVE ser exigido mesmo 
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que os índices contábeis sejam superiores a 1 (um), ou seja, a exigência é cumulativa, 

simultânea e não alternativa como consta equivocadamente no edital. 

 

3º equívoco do edital: Deixou de exigir o capital circulante liquido de no mínimo 

16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) do valor da contratação, 

descumprindo a legislação vigente. 

 

Segundo o Acórdão 647/2014 (Plenário) do TCU, os indicadores acima guardam 

relação muito frágil com a capacidade econômico-financeira: 

 

“os indicadores acima buscam capturar exclusivamente a 

capacidade de sobrevivência financeira da entidade ao longo do 

tempo, e guardam relação muito tênue com a capacidade 

econômico-financeira da entidade de prover os serviços ou 

produtos que a administração necessita. Assim, quando a 

administração adota exclusivamente os índices de liquidez para 

definir a capacidade econômico-financeira das licitantes, na 

verdade, corre o risco de selecionar empresas sem capacidade 

para fornecer os produtos/serviços.” 

 

No caso em debate, apenas na hipótese de a empresa apresentar resultado igual ou 

inferior a 1 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – 

Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), é que deverá comprovar 

possuir patrimônio líquido mínimo. 

 

Como visto, uma empresa com R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) no ativo 

circulante e R$ 1,00 (um real) no passivo circulante terá o mesmo índice de liquidez de 

outra empresa com R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos mil reais) no ativo 
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circulante e R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão) no passivo circulante, de sorte que 

ambas possuem liquidez corrente igual a 1,5. 

 

Observa-se que, embora tenham o mesmo índice, são empresas com capacidades 

econômico-financeiras totalmente distintas.  

 

Todavia, se não fosse conhecido o ativo e o passivo circulante em termos de valor 

monetário, seriam elas, equivocadamente, consideradas como equivalentes do ponto 

de vista econômico-financeiro.  

 

Daí a utilidade de exigir-se, prontamente e sem condicionantes, um percentual mínimo 

de patrimônio líquido. 

 

É essa, aliás, a inteligência da Instrução Normativa nº 5, de 26/05/2017 da Secretária 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, cujo item 11.1 do ANEXO VII-A, normatiza que DEVERÃO ser exigidos índices 

contábeis SUPERIORES a 01 (um), bem como comprovação de patrimônio líquido 

equivalente a 10% do valor da contratação, tudo de maneira cumulativa/simultânea, 

jamais alternativa como consta no item do edital ora impugnado. 

 

ANEXO VII-A DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

 

11. Das condições de habilitação econômico-financeira: 

  

11.1. Nas contratações de serviços continuados com dedicação 

exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir: 
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

 

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da 

contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social;  

 

c) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

da apresentação da proposta;  

 

d) Declaração do licitante, acompanhada da relação de 

compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E 

de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação 

da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que 

poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, 

observados os seguintes requisitos:  

 

d.1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e   
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d.2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta 

discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 

menos, o licitante deverá apresentar justificativas.  

 

e) Certidão negativa de efeitos de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

 

Vê-se que, ao contrário do que consta no edital, deveria ser exigida de pronto e sem 

qualquer condicionante a apresentação do balanço patrimonial, das demonstrações 

contábeis do último exercício e do patrimônio líquido cumulativamente – e não 

subsidiariamente –, de modo a garantir que a empresa vencedora teria a saúde 

financeira necessária para suportar a execução do contrato. 

 

Esse item acima transcrito, da IN nº 5/2017 é proveniente da Instrução Normativa nº 

6/2013, que por sua vez é decorrente do Acórdão 1.214/2013 – TCU – Plenário que 

recomentou à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento que incorporasse os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008: 

 

9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo 

relacionadas como condição de habilitação econômico-

financeira para a contratação de serviços continuados: 

 

9.1.10.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital 

Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para 
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a contratação, índices calculados com base nas 

demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da 

licitação; 

9.1.10.2 patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação; 

 

Portanto, a exigência legal é que esses índices contábeis DEVEM ser SUPERIORES a 1 

(um) e nunca igual ou inferior a 1 (um), e de forma cumulativa com a comprovação 

de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da 

contratação, bem como, capital circulante liquido (CCL), de no mínimo 16,66% 

(dezesseis vírgula sessenta e seis por centos) do valor da contratação, e não de 

maneira alternativa/subsidiária como consta irregularmente nos itens editalícios em 

questão e falta de exigências de índices legais. 

 

Cabe registrar também que o Acórdão do 1265/2015 do TCU ratifica tal 

entendimento, explicitando que é legal a exigência de capital mínimo, patrimônio 

líquido mínimo de forma cumulativa com os índices contábeis superiores a 01 (um) e 

não de forma alternativa como consta no edital: “A exigência de capital mínimo, 

patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 da Lei 

8.666/93, cumulativamente com os índices contáveis previstos no § 1º do art. 31 da 

Lei 8.666/93”. 

 

Ainda conforme o referido acórdão do TCU: “não merece prosperar o argumento de 

que somente deve ser exigido capital mínimo quando os índices forem inferiores a 1 

(um)”. 

 

Ao final, o TCU conclui que: “exigir capital social mínimo, ou patrimônio líquido 

mínimo, cumulativamente com os índices contábeis previstos nos §§ 1º e 5º do art. 
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31 da Lei 8.666/93 está de acordo com o permitido no § 2º do art. 31 da Lei 

8.666/93”. 

 

Ainda nessa esteira cabe destacar voto do relator, Ministro-Substituto Weder de 

Oliveira, no Acórdão 647/2014 – TCU – Plenário: “a adoção de critério único para 

comprovação de capacidade econômico-financeira da empresa, por meio de índices 

de liquidez, pode levar, na fase de execução do contrato, à frustração do objetivo 

para o qual a licitação foi realizada”. 

 

À Administração, sugere o ministro: “agiria com mais prudência se tivesse adotado 

uma das três opções facultadas pela Lei de Licitações, adicionalmente à comprovação 

por meio de índices.” 

 

Ainda segundo o referido acórdão do TCU: “é claro que ignorar medidas de porte das 

empresas pode levar a administração a assumir riscos excessivos”. 

 

Acrescentando ainda que: “também não merece prosperar o argumento de que 

somente deve ser exigido capital mínimo quando os índices forem inferiores a 1 

(um).” 

 

O Tribunal de Contas da União já pacificou entendimento de que, mesmo a 

administração federal indireta DEVE utilizar o modelo de contratação editado pela 

instrução normativa da SLTI/MPOG, tendo em vista que é fundamentado em 

preceitos constitucionais, os quais devem ser observadas por todos os órgãos e 

entidades da administração direta e indireta (Acórdão nº 1.215/2009 – Plenário): 

 

19. A meu ver, evidente está que as diretrizes do novo modelo 

difundido têm seus fundamentos em princípios de natureza 

constitucional, sejam eles explícitos ou implícitos, os quais são 
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indistintamente aplicados tanto à Administração direta quanto à 

indireta.  Mais especificamente, referidas diretrizes, indicadas nos 

acórdãos que formam a jurisprudência deste Tribunal, detalhadas e 

organizadas sob o texto das Instruções Normativas editadas pelo 

Ministério do Planejamento, hoje em vigor, encontram fundamento 

no art. 37, caput, de nossa “Lei Maior”:  

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, (...)” 

 

22. Penso que as diretrizes e parâmetros para o novo modelo de 

contratação de TI, inaugurado pelas orientações jurisprudenciais 

desta Corte e condensado no arcabouço jurídico-normativo e 

referencial formado pelo QRN e Notas Técnicas 01 e 02, a serem 

divulgadas, bem como nas demais normas provenientes da 

SLTI/MPOG (IN’s 04/2008 e 02/2008), por contemplarem 

fundamentos de ordem constitucional, servem tanto aos órgãos da 

Administração Federal direta como indireta, aí incluídas autarquias, 

fundações públicas e empresas estatais.  

 

23. Nem se poderia ser diferente. As estatais, do mesmo modo que 

as entidades não integrantes do SISP, estão sujeitas aos princípios 

constitucionais, bem como à necessidade de observância de licitação 

para suas aquisições. Assim, embora a IN SLTI 04/2008 não seja 

cogente a tais empresas, se lhes aplicam as diretrizes e parâmetros 

gerais indicados pela jurisprudência deste Tribunal, bem como pelos 

instrumentos de orientação que ora se pretende divulgar (QRN e 
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notas técnicas), pois que se fundamentam em bases legais e 

constitucionais.  

 

 

Ademais, a Portaria nº 04/05 da SLTI/MPOG estabeleceu procedimentos para adesão ao 

SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais) pelos órgãos e entidades no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios não integrantes do SISG, conforme 

dispõe o art. 1º da mencionada Portaria.  

 

Art. 1º  Estabelecer procedimentos para acesso ao Sistema Integrado 

de Administração de Serviços Gerais – SIASG, destinado à consulta e 

utilização pelos órgãos e entidades da Administração Pública no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

 

Assim, o regramento previsto na instrução normativa da SLTI/MPOG deve ser 

obedecido, na medida em que disciplina a legislação sobre licitações que é de 

observância obrigatória pela entidade, ainda que não integre o SISG.  

 

Nesse sentido, é clarividente a decisão do TCU determinou através do Acórdão nº 

2571/2010 TCU - Plenário, que os ditames da IN, bem como as portarias editadas 

pela SLTI/MPOG, DEVEM ser seguidos: 

 

34.  Conclui-se que os ditames da IN, bem como as portarias editadas 

pela SLTI/MPOG, devem ser seguidos pelo Banco do Brasil, pois que 

disciplinam legislação sobre licitações que é de observância 

obrigatória pela entidade, conforme jurisprudência pacífica deste 

Tribunal, ainda que a entidade não integre o SISG. Por uma 

interpretação literal e lógica, se uma instrução normativa disciplina 
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leis e decretos, como é o caso da IN/SLTI/MPOG n. 2/2008, por 

consequência, estes, bem como, aquela, devem ser aplicadas de 

forma conjunta e sistêmica por todos aqueles aos quais se destinam. 

 

Para ratificar tal exigência legal, traz-se à colação o edital da licitação eletrônica nº 

2018/01218 (7421) do Banco do Brasil (sociedade de economia mista), datado de 

07/05/2018, demonstrando a exigência de TODOS OS ÍNDICES relativos à situação 

financeira SUPERIORES a 1 (um), cumulativamente, com a comprovação do patrimônio 

líquido superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação, bem como, capital 

circulante liquido (CCL) deve ser de no mínimo 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e 

seis por cento) do valor da contratação. Fato que comprova que os itens do edital ora 

impugnados (itens 8.4.2, 8.4.2.1 e 8.4.2.2) encontram-se em desacordo com as 

legislações vigentes que regulamentam essa matéria, ratificado nos próprios editais do 

Banco do Brasil, os quais foram aprovados pela área jurídica desse banco, e deve ser 

revisto, por questão de LEGALIDADE. 
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Os editais da CAIXA também já foram adequados a essas exigências legais, tanto que 

no PREGÃO ELETRÔNICO 106/7075-2017, cujo objeto é de prestação de serviços de 

transporte de valores, já constam as exigências de índices contábeis: todos os índices 

superior a 1 (um) e cumulativamente com o patrimônio liquido de 10% (dez por 

cento) do valor da contratação e não somente alternativo como consta nesse edital. 

 

Assim, com base nesses pressupostos legais, requer-se a retificação das condições de 

habilitação econômico-financeira para compor esse edital, cujo objeto refere-se a 

serviços de natureza continua com dedicação exclusiva de mão de obra, devendo os 

licitantes apresentarem, de forma cumulativa e sem condicionante, a seguinte 

documentação complementar: 

 

1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em 

vigor, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente 

(LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

 

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

cento) do valor da contratação (valor global da proposta 

apresentada para a contratação - valor da primeira vigência 

contratual). 

 

3) Comprovação de Capital Circulante Liquido (CCL) de no mínimo 

16,66% do valor da contratação 

 

IV - CONCLUSÃO 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, a Impugnante pede e espera seja 

recebida, processada e, ao final, totalmente provida a presente Impugnação pelos 
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motivos acima delineados, para o fim de que o Edital seja modificado e, após as 

formalidades legais, seja designada uma nova data para a realização do certame. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo (SP), 14 de janeiro de 2020. 
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