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PROCESSO Nº 3.986/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

Referência: Licitação Eletrônica nº 036/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 3.986/2021 - EMSERH  

Impugnante: PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA 

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 

Continuados de Vigilância Patrimonial e Segurança Armada, diurna e noturna, 

para atender a demanda da POLICLÍNICA DE AÇAILÂNDIA-MA, unidade de 

Saúde Administrada pela EMSERH, de acordo com as especificações, quantitativos e 

condições constantes neste Termo de Referência. 
 

I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela 
empresa PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA devidamente 
qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica 
nº 036/2021 que objetiva alteração deste.  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 
manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do 
instrumento convocatório. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de 
impugnação referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de 
Licitação e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada 
para abertura da sessão pública. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH no §3º do art. 65 assim disciplinou: 

 

Art. 65. (omissis) 
§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos 
termos do edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não 
o fizer até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da 
licitação, apontando as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que a comunicação não terá efeito de recurso. 

 

No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório 
impugnado, senão vejamos:  

 

5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 
impugnar ou solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por 
irregularidade, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a 
EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias 
úteis antes da realização da sessão. 
 

A data de abertura da sessão eletrônica está marcada para o dia 
25/05/2021 às 17h48min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica 
pudesse impugnar ou solicitar esclarecimento referente ao instrumento convocatório em 
epígrafe era até às 18h00min do dia 25/02/2021, horário em que se encerra o 
expediente da EMSERH. 
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Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi encaminhada 
no dia 26/02/2021, portanto, no prazo legal, reconhece-se a tempestividade 
do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 
 

A empresa impugnante alega que o edital é omisso quanto ao valor 
estimado pela administração, o que configura afronta aos princípios da legalidade, 
vinculação ao instrumento convocatório, isonomia e limitação a concorrência. Vejamos: 

 

É cediço que a Administração, entre suas funções, tem a obrigação 
de elaborar um orçamento detalhado, conforme previsão na Lei nº 
8.666/93, sendo necessário em qualquer licitação. 
Assim, como base nesse orçamento, o órgão verifica a viabilidade 
orçamentária, fixa os critérios de julgamento e define os preços a 
serem contratados e, também, é com base nesse orçamento, que a 
Administração poderá compor o preço estimado e o preço máximo, 
que são e devem ser preços distintos entre si. 
Dessa forma, todos os orçamentos devem fazer parte do processo 
licitatório, ficando registrados, o que não foi observado no edital do 
presente certame, sendo omisso nesse ponto, o que se impugna. 
Com base nos valores orçados, o órgão consegue obter o preço 
estimado ou valor médio. Esse valor estimado é obrigatório em 
todos os processos licitatórios, porque ele serve para justificar a 
aceitação ou não, dos valores ofertados pelos licitantes. 
Assim, é com base no preço estimado ou médio, que o órgão 
consegue identificar se uma proposta está com valores muito altos 
ou se é inexequível, no caso de apresentar valores muito baixos. 
Por outro lado, o preço máximo é, caso seja fixado pelo órgão, como 
um limite absoluto de valores das propostas. 
Assim, estabelecido o preço máximo, esse já não serve como base 
para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de preços 
ofertados, não sendo aceito, em qualquer hipótese valor acima do 
previsto. 
Ocorre que, conforme se verifica com a análise do item 1.3 do edital, 
não houve a indicação de valor estimado e o valor máximo não foi 
divulgado, sendo o edital omisso, o que se requer seja sanada a 
aludida omissão. 
No item acima a Administração omite o valor máximo e o valor 
estimado, ou seja, aquele que é o limite para os preços a serem 
ofertados, o que se impugna 
Ocorre que, assim como o valor máximo, o valor estimado também 
foi omitido, o que se impugna também! 
Assim, deve a Administração dirimir e sanear a omissão retificando 
o item em comento, fazendo constar expressa e publicamente os 
preços que a Administração considera estimados e máximos para o 
presente certame, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade, 
Publicidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Isonomia, o 
que se requer por ser questão de direito e Lídima Justiça!!! 
 

Outrossim, alega que o item 12.5.2 “d” do Edital, deve exigir a 
comprovação do patrimônio líquido de no mínimo 10%, independente de índices 
contábeis e que o edital é omisso quanto a exigência de capital circulante líquido de no 
mínimo 16.66%. Observemos: 
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Verifica-se que o item ora impugnado está em desacordo com o item 
11 da Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017, e diversas decisões 
do TCU que serão abaixo explicitadas, pois a exigência de 
comprovação de patrimônio líquido deve ser no mínimo 10% do 
valor da contratação  e, ainda, este independe de índices 
contábeis, ou seja, deve ser exigido de forma cumulativa 
com os índices superiores a um, jamais iguais ou inferiores 
a um. 
Ainda, o capital circulante líquido deve ser de no mínimo, 
16.66% do valor da contratação, o qual o edital foi 
omisso, o que não se pode aceitar, o que enseja 
imperativamente a retificação do item editalício acima, por 
não se tratar de discricionariedade da Administração e, sim, 
uma imposição legal e que, ao deixar de prever e exigir, 
carece de nulidade, o que desde já se requer. 
Segundo o item 12.5.2, “d”, do edital acima indicado, o licitante que 
apresentar índices econômicos IGUAIS OU INFERIORES a 1(um), 
será considerado habilitado se comprovar que possui patrimônio 
líquido mínimo de 10%(dez por cento), o que se impugna. 
Ocorre que a legislação vigente normatiza que esses índices 
econômicos Devem ser Superiores a 1(um) e Nunca igual ou 
inferior a 1(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 nesse 
item 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 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 o nº 
00.156/2011-8, 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 Pública 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.” 
Assim, da mesma forma, a aplicação de percentuais 
menores do que os exigidos legalmente, bem como, a 
ausência ou omissão da cumulação imperativa e legal da 
exigência de comprovação dos demais índices, de maneira 
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cumulativa e não alternativa, conforme alhures exposto e, 
ao agir assim a Administração, além de infringir a lei, fere 
de morte o Princípio da Eficiência e Economicidade da 
Administração, pois põe em risco a saúde da própria 
contratação objeto do certame e a execução do futuro 
contrato, o que não se pode admitir!!!! 
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, 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 Trabalhistas tem condenado as estatais de forma 
rotineira, amparado na Súmula 331 do TST, como responsável 
subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas não honradas 
pelas empresas contratadas para a prestação dos serviços, com 
cessão de mão de obra, 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 pagamentos com o 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. 
Além disso, não há encargos previdenciários e/ou trabalhistas 
vinculados diretamente ao objeto. 
Ao contrário das empresas de fornecimento de bens, as de 
terceirização de serviços são altamente demandantes de 
recursos financeiros a 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 a disponibilidade de recursos para a satisfatória 
execução do objeto da contratação, só deveria ser titular do direito 
de licitar com a Administração Pública 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 
concretude na disponibilidade de recursos a ser demonstrada para 
confirmar a viabilidade da execução contratual. 
De acordo com o referido item do edital ora impugnado, 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, somente se os índices forem Iguais ou 
Inferiores a 1(um), o que temos vários equívocos nesse edital a ser 
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corrigido, para se adequarem a legislação vigente e demais normas 
que regulamentam a matéria. 
Equívocos 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. 
Vê-se que ao contrário do que consta no edital, deveria ser exigido 
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. 
Portanto, a exigência legal é para 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, o que se impugna, bem como, capital 
circulante líquido (CCL), de no mínimo 16,66% do valor da 
contratação, o que o edital foi omisso e deve ser retificado 
imperativamente e, ainda não de maneira 
alternativa/subsidiária e sim cumulativamente, o  que se 
impugna e deve ser retificado!!!!! 
Assim, com base nesses pressupostos legais, requer-se a 
retificação das condições da qualificação econômico-
financeira(Habilitação), nos termos alhures expostos, para 
compor esse edital, devendo os licitantes apresentar os 
índices conforme previsão legal, por ser medida de direito e 
lídima Justiça! 
 

Ademais, destaca-se que a empresa questiona a exigência da 
apresentação de atestados de antecedentes civis dos empregados a serem alocados na 
prestação dos serviços no futuro contrato, constante do item 11.4 do Anexo I – Termo 
de Referência, cláusulas 4ª, “O” e 10.4 do instrumento contratual – anexo III. Vejamos: 

 

Verifica-se que o item ora impugnado consta como obrigação da 
Contratada apresentar Atestados de Antecedentes Civil e Criminal 
de toda mão de obra oferecida para atuar nas instalações da 
Administração, como se observa no item 11.4 do termo de 
referência – Anexo I, e cláusulas 4ª, “e” e 10.4 do contrato – anexo 
III, o que se impugna, senão vejamos: 
É cediço que o ordenamento jurídico autoriza a exigência da 
apresentação de antecedentes criminais para o exercício da função 
de vigilante, conforme prescreve a Lei nº 7.102/82, em seu artigo 
16, VI e Portaria nº 3233/2012 nos seus arts. 15, VI e § 4º e incisos, 
a seguir transcritos: 
A Lei nº 7.102/82 que dispõe sobre os serviços de vigilância e 
segurança privada, em seu art. 16, VI, prescreve: 
“ Art. 16.  Para o exercício da profissão, o vigilante 
preencherá os seguintes requisitos: 
(…) 
VI – não ter antecedentes criminais registrados.” 
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 A Portaria nº 3233/2012 DG/DPF, que dispõe sobre as atividades 
de segurança privada, assim reza: 
“Art. 15º. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá 
preencher os seguintes requisitos, comprovados 
documentalmente: 
(…) 
VI – Ter idoneidade comprovada mediante a apresentação 
de certidões negativas de antecedentes criminais, sem 
registros indiciamento em inquérito policial, de estar sendo 
processado criminalmente ou ter sido condenado em 
processo criminal de onde reside, bem como, do local em 
que realizado o curso de formação, reciclagem ou extensão: 
da Justiça federal; da Justiça Estadual ou do Distrito 
Federal; da Justiça Militar Federal; da Justiça 
Militar  Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral; 
(…) 
§ 4. Não constituem obstáculo ao registro profissional e ao 
exercício da profissão de vigilante: 
I – o indiciamento ou processo criminal instaurado por 
crimes culposos; 
II – a condenação criminal quando obtida a reabilitação 
criminal fixada em sentença; 
III – a condenação criminal quando decorrido período de 
tempo superior a cinco anos contados da data de 
cumprimento ou extinção da pena; e 
IV – a instauração de termo circunstanciado, a ocorrência 
de transação penal, assim como a suspensão condicional do 
processo.” 

  

Dessa forma, quanto a apresentação de certidões de antecedentes 
criminais, desde que exigidas conforme os dispositivos legais 
alhures transcritos são permitidas, o que deve ser respeitada pela 
Administração nos exatos termos legais. 
Porém, de igual sorte não possui a Certidão de Antecedentes 
Civis, uma vez que a exigência quanto a sua apresentação não é 
autorizada legalmente, haja vista que não guarda relação com a 
execução dos serviços a serem realizados, sejam eles vigilância ou 
outro serviço qualquer, uma vez que antecedentes civis guardam 
ligação com a vida pessoal do trabalhador ou pessoa pra quem se 
exige, não podendo ser condição para sua admissão ou 
permanência na relação de trabalho. 
Verifica-se que no item 11.4 do termo de referência – Anexo I e 
cláusulas 4ª, “d e 10.4 do contrato- anexo III, consta exigência para 
apresentação de Certidão de Antecedentes Civis, o que se impugna, 
visto se tratar de ilegalidade, o que não pode ser admitido no 
ordenamento jurídico e nos atos administrativos. 
A exigência de certidão de Antecedentes Civis viola direitos 
constitucionais, como à intimidade e à vida privada dos 
trabalhadores, traduzindo em evidente prática discriminatória, o que 
não se admite por força dos Artigos 3º, V, 5º, X e XLI; 7º, XXX, 
XXXI e XXXII todos da Constituição Federal, configurando, a sua 
exigência como disposta no presente certame dano moral passível 
de indenização caso arguido por qualquer pessoa que possa se 
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sentir prejudicada por tal exigência, uma vez que, reitera-se, viola 
a intimidade e a vida privada dos trabalhadores, o que não se pode 
admitir! 
Diante do exposto, impugna-se o item supracitado nos termos 
expostos alhures, o que deve ser retirada a aludida exigência quanto 
a apresentação de Certidões de Antecedentes Civis do edital em 
comento, por afronta direta e literal ao Princípio da Legalidade e, as 
certidões de antecedentes criminais devem estar em consonância 
com os dispostos na Lei e Portaria supraindicadas, o que se requer 
e impera por ser medida de direito e lídima justiça! 

 

Não obstante, alega que não há previsão de exigibilidade de garantia 
no edital e anexos da licitação, contrariando a IN nº 05/2017. Vejamos: 

 

Constata-se que no edital e anexos em comento, a omissão 
quanto a prestação de garantia, o que se impugna. 
A Secretaria de Logística, Tecnologia e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG, 
objetivando a melhor aplicação do disposto na Lei Geral de 
Licitações, expediu a IN nº 05, de 25 de maio de 2017, pontuando, 
dentre outras questões, os procedimentos para exigência e 
aceitação da garantia nos contratos administrativos, a saber: 
“Art. 34. Os atos convocatórios da licitação e os atos 
relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem 
como os contratos deles decorrentes, observarão o disposto 
nesta Instrução Normativa, (...)................omissis.” 
“Art. 35. Devem ser utilizados os modelos de minutas 
padronizadas de atos convocatórios e contratos da 
Advocacia Geral da União, observado o disposto no anexo 
VII, (...)................omissis”. 
No Anexo VII – F da Instrução Normativa 05 de 2017 em 
análise, em seu artigo 3.1  e alíneas, assim prescreve: 
“(...) 3. Garantia de execução do contrato: 
3.1. Exigência de garantia de execução do contrato, nos 
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade 
durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o 
término da vigência contratual, devendo ser  renovada a 
cada prorrogação, observados ainda os seguintes 
requisitos: 
a)     A contratada deverá apresentar, no prazo de máximo 
de 10(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do órgão contratante, contado da assinatura  do 
contrato, comprovante de garantia, podendo optar por 
caução em dinheiro, ou títulos da dívida pública, seguro-
fiança ou fiança bancária, sendo que, nos casos de 
contratação de serviços continuados com dedicação 
exclusiva de mão de obra, o valor da  garantia deverá 
corresponder a 5%(cinco por cento) do valor total do 
contrato, limitada ao equivalente a 2(dois) meses do custo 
da folha de pagamento dos empregados da contratada que 
venham a participar da execução dos serviços contratados; 
b)     A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
assegurará o pagamento de: 
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b.1) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do 
contrato; 
b.2) prejuízos diretos causados à Administração 
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 
b.3)multas moratórias e punitivas aplicação pela 
Administração à contratada; 
b.4) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer 
natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber; 
(....)” 
Assim, a apresentação de garantia deixou de ser faculdade da 
Administração e, passou a ser uma exigência, estando claro e 
devidamente expresso, conforme acima transcrito, que a garantia, 
qualquer que seja a modalidade escolhida pelo Contratado, 
assegurará e deverá ser utilizada para o pagamento de multas, 
indenizações e ressarcimentos devidos à Administração, mas não a 
retenção de créditos decorrentes dos serviços realizados, o que se 
impugna, por infringência direta à prescrição legal. 
Assim, impugna-se quanto a omissão alhures exposta, para que seja 
revisto e retificado o edital em comento, para fazer constar a 
exigência de apresentação de garantia, nos moldes previstos na IN 
nº 05/2017, por ser questão de Direito e obediência ao Princípio da 
Legalidade. 

 

Por último, alega que os itens 7.8 e 7.9 do Termo de Referência e 
Cláusula 5.9 da minuta do contrato, que trata da aprovação dos coletes e uniformes, 
afronta o princípio da legalidade, isonomia e publicidade. Vejamos: 

 

Constata-se que nos itens em comento, que os coletes e 
uniformes devem ser aprovados pela equipe de 
fiscalização da Administração, ora contratante, o que se 
impugna. 
É cediço que os coletes são considerados como equipamentos 
controlados, existindo uma gama de normas a serem observadas 
tanto para sua aquisição, como para sua utilização e, os uniformes 
utilizados pela empresa de segurança, já foram fiscalizados, 
regulados e devidamente aprovados pela Polícia Federal, que é 
órgão regulador e fiscalizador da atividade de vigilância e segurança 
privada. 
Dessa forma, não cabe interferência da Administração quanto a 
aprovação dos mesmos, o que se impugna, haja vista que os 
mesmos já foram submetidos aos processos legais para sua 
aquisição e utilização, estando devidamente aprovados pela Polícia 
Federal. 

  

Assim, faz-se imperiosa a exclusão quanto aos itens 7.8 e 7.9 do 
termo de referência acima indicados, uma vez que afrontam os 
Princípios da Legalidade, Isonomia e Publicidade, uma vez que 
existe norma regulatória para a utilização dos mesmos, o que foi 
devidamente cumprido pela licitante, bem como, não poderá ser 
critério para assunção dos serviços e, ainda, não há descrição de 
como a Administração exige que os uniformes sejam apresentados. 
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Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a 
presente impugnação para que o edital seja alterado. 

 

III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

A) DO QUESTIONAMENTO QUANTO A OMISSÃO DO VALOR ESTIMADO 
O presente certame tem como objeto Contratação de empresa 

especializada na Prestação de Serviços Continuados de Vigilância Patrimonial e 
Segurança Armada, diurna e noturna, para atender a demanda da Policlínica Do 
Cohatrac, em São Luís – MA, unidade de Saúde Administrada pela EMSERH, de acordo 
com as especificações, quantitativos e condições constantes neste Termo de Referência. 

De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas 
disposições da Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMSERH. 

A respeito da divulgação do orçamento estimado das contratações a 
serem formalizadas pelas empresas estatais, cujo qual a EMSERH está vinculada por 
força do que dispõe o art. 34 da Lei nº 13.303/16, in verbis: 

 

Art. 34 - O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa 
pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, 
facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de 
preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir 
publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo 
da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas. 

 

Observa-se que o intuito da lei é não oferecer o valor estimado aos 
licitantes, para que estes possam apresentar suas propostas conforme os valores por 
eles considerados adequados, trazendo por consequência maior vantagem para a 
Administração Pública.  

Neste sentido, vejamos os seguintes ensinamentos de Alexandre 
Santos de ARAGÃO¹1: 

“O Estatuto também garantiu o sigilo do orçamento prévio de 
estimativa do contrato a ser licitado (art. 34), medida que, desde a 
Lei do RDC, vem causando polêmica, mas que tem prevalecido. As 
críticas de falta de transparência a nosso ver não procedem. 
Primeiramente, pelo acesso que os órgãos de controle mantêm a 
ele, e porque, de toda sorte, depois da licitação, é divulgado. O 
mais relevante, contudo, para se sustentar a legitimidade 
do sigilo do orçamento é o incentivo à competitividade que 
propiciam, já que, caso já seja de conhecimento prévio, os 
licitantes tenderiam a mover o seu preço sempre para o 
entorno do estimado pela Administração”. 

 

Urge-se afirmar que a sigilosidade do valor estimado para licitação não 
constitui violação ao princípio da publicidade e legalidade, por força do disposto no §3º 
do art. 34 da Lei nº 13.303/16. Vejamos:  

 

Art. 34 (omissis) 
§ 3o  A informação relativa ao valor estimado do objeto da 
licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será 

 
¹ ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas Estatais. O Regime Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista. De acordo com a Lei 13.303/2016 (Estatuto das Estatais). São Paulo: Forense, 2017. p. 233. 
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disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, 
devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista 
registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de 
controle, sempre que solicitado. (grifo nosso) 

 

Por derradeiro, percebe-se então que o orçamento sigiloso além de 
não violar os princípios que regem as contratações públicas, serve ainda para incentivar 
a competitividade entre os participantes visando a obtenção de uma proposta mais 
vantajosa para a administração. 
 

B) DO QUESTIONAMENTO QUANTO A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
PATRIMONIO LIQUIDO E DA OMISSÃO QUANTO A EXIGENCIA DE CAPITAL 
CIRCULANTE LIQUIDO DE 16,66 % 

A princípio, é importante esclarecer que a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Administração é aquela com preço justo, ofertado por licitante 
legalmente habilitado, detentor de plenas condições de executar o objeto licitado. 
Consequentemente, a Administração deve se valer todas as garantias legais para fazer 
a melhor contratação, afastando eventuais licitantes aventureiros que prejudiquem tanto 
o andamento do procedimento licitatório quanto a execução contratual. 

Essa análise propicia o exame da capacidade de execução do objeto 
da licitação por parte do licitante, verificando se este poderá arcar rigidamente com os 
encargos financeiros decorrentes do contrato. Nesse contexto é como disciplina o art. 
37, XXI da Constituição Federal:  

 

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 e, também, ao seguinte: XXI - ressalvados 
os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
  

O professor Cretella Júnior possui o mesmo entendimento acerca do 
assunto, senão vejamos:  

 

“Qualificação econômico-financeira é a capacidade ou possibilidade 
de a empresa suportar os encargos econômicos do contrato, 
qualificação que deverá ser demonstrada pelo licitante, 
objetivamente na fase da habilitação, para que seja admitido como 
participante do certame, no qual se caracterize, de modo pleno, sua 
situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos 
compromissos assumidos, bem como do faturamento” 
 

Portanto, o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, os 
índices financeiros e a certidão negativa de falência e concordata se insurgem com a 
função de verificar se o licitante preencheu as exigências de habilitação no tocante a 
qualificação econômico-financeira.  

Por sua vez, os índices financeiros são considerados uma das principais 
demonstrações financeiras existentes, o qual exibe como está o patrimônio da empresa.  
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A vista disso, é importante aludir que o item 12.5 do edital traz os 
requisitos de qualificação econômico financeira, os quais ressaltamos os índices e a 
exigência de 10% quando as empresas não alcançarem os índices contábeis. Vejamos: 

 

c) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante 
será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as 
fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os 
valores estabelecidos: 
c.1) O Índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia 
que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total 
de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os 
permanentes. c.2) O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a 
empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no 
curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 
vencimento neste mesmo período. c.3) O Índice de Liquidez 
Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos 
disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face 
ao total de suas dívidas de curto prazo. c.4) Para os três índices 
(ISG, ILG e ILC), o resultado “maior ou igual a 1″ é indispensável à 
comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto 
maior o resultado, melhor será a condição da empresa. c.5) O 
atendimento aos índices estabelecidos neste Edital, demonstrará 
uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o 
desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da 
empresa, colocando em risco a execução do contrato. 
d) As empresas que apresentarem resultado menor do que o 
exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, 
considerados os riscos para a administração, Capital Social e/ou 
Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
da contratação admitidas à atualização para a data de apresentação 
da proposta através de índices oficiais. 
 

Destaca-se que as exigências constantes do Edital atendem ao 
que dispõe o art. 109 parágrafo único do Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da EMSERH, o qual, acredita-se, não fora observado pela empresa 
impugnante. Vejamos: 

 

Art. 109. Para avaliar a Capacidade Financeira de licitantes serão 
adotados os índices contábeis pré-definidos no instrumento 
convocatório.  
Parágrafo único: As licitantes que apresentarem índices contábeis 
com resultado inferior ao exigido no instrumento convocatório, 
quando de sua habilitação, deverão comprovar, considerados os 
riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no 
percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação, 
admitidas a atualização para a data de apresentação da proposta 
através de índices oficiais. 
 

Assevera-se que a Súmula º 275 do TCU, em nenhum momento aborda 
a impossibilidade de exigência de patrimônio líquido, capital social mínimo, quando a 
empresa não alcançar os índices contábeis, conforme suscitado pela impugnante. 

Portanto, observa-se que não há ilegalidade em se exigir o capital 
social ou patrimônio liquido de no mínimo de 10% do valor da contratação, em 
obediência ao que define o RILC/EMSERH. 
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Na oportunidade, em relação a ausência da exigência de capital 
circulante líquido de no mínimo de 16.66 %, destaca-se que não há previsão no 
RILC/EMSERH, fato este que justifica a sua ausência no certame em apreço. 

 

C) DA EXIGÊNCIA QUANTO A APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE 
ANTECEDENTES CIVIS E DA NÃO EXIGIBILIDADE DE GARANTIA NO EDITAL 

 

Cumpre-nos destacar que em razão da natureza dos 
questionamentos sobre a apresentação dos atestados de antecedentes civis e 
da não exigibilidade de garantia do edital, os autos foram remetidos ao setor 
requisitante, Gerência de Logística, o qual possui conhecimento técnico a 
respeito do objeto a ser adquirido. Logo, a decisão aqui proferida se 
fundamenta na manifestação do referido setor. 

Sobre a certidão cível, a Gerência de Logística informa, por meio do 
despacho acostado às fls. 205/205v e 214/214v, que será excluída esta exigência, sendo 
obrigatório somente a apresentação da Certidão Criminal, ao passo que o item 
11.4 do Termo de Referência terá nova redação. 

Por último, sobre a garantia contratual, informa-se que as alterações 
foram promovidas em nova minuta de contrato. 

 

D) DA ADMINISTRAÇÃO DOS COLETES E UNIFORMES. 
 

Acerca dos coletes e uniformes, a Gerência de Logística informa que a 
empresa deverá apresentar para o Fiscal Administrativo do Contrato, os documentos 
que comprovem que os coletes e uniformes foram devidamente 
regulamentados, fiscalizados e aprovados pela Polícia Federal. 

 

IV – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 
observância aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a 
impugnação apresentada pela empresa PBS – PARÁ BRASIL SEGURANÇA 
ESPECIALIZADA LTDA, em razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, DAR 
PROVIMENTO PARCIAL ao pleito formulado. 

Na oportunidade, informamos que as alterações serão promovidas por 
meio de NOVO EDITAL a ser publicada no sítio eletrônico da EMSERH e do 
Licitações-e. 

 
São Luís - MA, 03 de março de 2021. 

 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
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