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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA TELEFÔNICA 

S/A. 

 

REFERÊNCIA: LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CSL/EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 257.201/2017-EMSERH  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia 

móvel corporativo nas unidades de saúde administradas pela EMSERH. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento (fls. 364) apresentado 

tempestivamente, nos termos do subitem 4.1 alínea do edital do certame, pela empresa 

TELEFÔNICA S/A, esclarecemos o que segue: 

 

I – DO QUESTIONAMENTO APRESENTADO 

“Informamos que o edital exige que tenhamos índices maior que 1 “8.3.4. Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, nas 

seguintes situações e condições: 

a) Demonstrações contábeis devem conter o Termo de Abertura a comprovação de boa 

situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro 

utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão MAIOR QUE 1.” 

  

Neste cenário não poderemos participar do certame, diante disto solicitamos inclusão das 

informações abaixo para que possa viabilizar nossa participação de forma que possa tornar 

o certame competitivo: 

8.3.4.1 - O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.” 

 

 

II – DA RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Quanto à previsão do subitem 8.3.3, relativo à qualificação econômico-

financeira, a TELEFÔNICA S/A alegou que a exigência do Índice de Liquidez Geral superior 

a 1 (um) inviabiliza sua participação no certame.  

Considerando que o Regulamento Interno de Licitações é silente sobre o 

assunto, o processo foi encaminhado, por meio do Memorando nº 245/2018 (508), ao 

Núcleo Jurídico para emissão de Parecer sobre a possibilidade de acatar a solicitação da 

impugnante. 

O Parecer constante das fls. 509-530, antes de adentrar ao mérito, traz à baila 

os princípios que norteiam a administração pública, o emprego da Lei nº 13.303/16 e do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, e, por fim, do sopesamento 
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entre os princípios, aplicando-se a razoabilidade, para atender ao caso concreto. 

É cediço saber que para acatar o pedido da impugnante, será necessário a 

interpretação da por analogia das normas pertinentes ao tema. Nesse sentido, o Douto 

Núcleo Jurídico, através da aplicação dos métodos interpretativos, afirmou o seguinte sobre 

o tema: 

 
Ab initio, é cabível explicar que, conquanto não se possua doutrina e 
jurisprudência que trate especificamente da utilização do artigo 107 do 
RILC/EMSERH, faz-se necessária a interpretação por analogia da 
norma elencada no artigo. 31 da Lei nº 8.666/1993, na IN/MARE nº 
05/1995 e IN/MARE 02/2010, Súmula nº 289 do TCU e jurisprudência, 
sistematizando o entendimento para englobar o caso concreto 
levantado a este Núcleo Jurídico. Repisamos não se tratar de uma 
utilização subsidiária da Lei Geral de Licitações ou de qualquer outra 
lei, em vistas de não haver amparo legal para tanto. Trata-se, em 
verdade, de uma interpretação extensiva da norma, levando em conta a 
margem concedida pela Lei das Estatais na escolha dos critérios de 
habilitação, como bem se verá adiante. 
A necessidade de comprovação da boa situação financeira de determinado 
licitante, por meio de índice de liquidez, deriva inicialmente da exigência 
legal do art. 31, I e §§ 1º e 5º da lei geral de licitações. Com isto, sendo um 
requisito de habilitação, deve ser demonstrado, quando exigido. Todavia, tal 
assertiva, mesmo sendo tratada de maneira objetiva, clara, indicando, 
inclusive, os percentuais máximos a serem exigidos pela Administração 
Pública, deve ser interpretada com ressalva, seja em face da utilização da 
Lei Geral, seja mediante a utilização da Lei Regulamentar específica desta 
empresa.  
 

Trouxe à tona também a explicação dos Professores Ronny Charles e Jorge 

Ulysses Jacoby sobre o tema, senão vejamos: 

 
Ronny Charles instrui que “a exigência de índices deve ser justificada e 
estabelecida apenas em patamar suficiente a atestar que a empresa possui 
condições de solver suas obrigações e realizar a devida execução 
contratual.”1 
Jorge Ulysses Jacoby Fernandes cita que: 
O Tribunal de Contas da União ao examinar a questão se manifestou no 
sentido de que a qualificação econômico-financeira é mais ampla do que no 
que diz respeito à disponibilidade de recursos para satisfatória execução do 
objeto da contratação, devendo ser apurada em função das necessidades 
concretas, de cada caso. Entendeu que envolve não apenas verificar, em 
valores absolutos, a disponibilidade de recursos para a realização do objeto 
da contratação, mas também a comprovação da boa situação financeira da 
sociedade civil ou comercial, de modo a detectar eventual estado de 
insolvência ou de falência que impedirão o adimplemento contratual. Assim, 
a análise das demonstrações financeiras permite concluir se os ativos da 
empresa são suficientes para cobrir suas obrigações; ou, ainda, de modo 
mais específico, se a empresa gera fluxos de caixa suficientes para cumprir 
as obrigações assumidas em dado período de tempo. A qualificação 
econômico-financeira deve ser aferida de acordo com o objeto da 
licitação.  

 

Dessa forma, considerando que a norma geral de licitações não tratou 

                                                           
1 CHARLES, Ronny. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 7. ed. Salvador, BA: JusPodium, 2015, p. 373. 
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especificamente do assunto, adotou-se os índices adotados nas instruções 

normativas/MARE nº 05/1995 e 02/2010, conforme demonstrado no Parecer. Vejamos:   

 
A norma Geral não traz a obrigatoriedade de observância específica dos 
índices contábeis a serem postos no edital. Todavia, a prática levou aos 
agentes adotarem corriqueiramente os índices contidos em instruções 
normativas, tais como Instrução Normativa / MARE nº 05/1995 e 02/2010.2 
Constava em tais IN’s:  
A comprovação de boa situação financeira de empresa oriunda de 
localidade onde o SICAF não tenha sido implantado, será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ————————————————————— 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 
SG = ————————————————————– 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Circulante 
LC = ——————————- 
Passivo Circulante 

Assim, já que tais IN’s específicas faziam constar tais obrigações, as 
mesmas também concediam a seguinte alternativa:  

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), em 
qualquer dos índices referidos no inciso V, quando de suas habilitações 
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a 
critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo, na forma dos § § 2° e 3° , do artigo 31, da Lei n° 8.666/93, como 
exigência imprescindível para sua classificação podendo, ainda, ser 
solicitada prestação de garantia na forma do § 1° , do artigo 56, do mesmo 
diploma legal, para fins de contratação. 

O Núcleo Jurídico afirmou ainda que o TCU tratou especificamente do assunto. 

Observemos: 

 
Ao tratar do assunto, a partir das justificativas apresentadas, o relator do 
Acórdão nº 5.900/2010 – 2ª Câmara – TCU, registrou que a unidade técnica 
suscitou:  
o fato de o ato convocatório não prever a possibilidade de as 
empresas que apresentarem índices contábeis exigidos aquém dos 
valores estipulados comprovarem sua capacidade econômico-
financeira por outros meios, como o capital mínimo ou patrimônio 
líquido ou, ainda, prestação de garantia, a fim de se ampliar a 
competitividade do certame [...] tal possibilidade está prevista no item 
7.2 da Instrução Normativa/MARE n. 5, de 21/7/1995, que estabelece os 
procedimentos destinados à implantação e operacionalização do 
Sistema de Cadastro Unificado de Serviços Gerais (Sicaf), segundo o 
qual as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 
em qualquer um dos índices apurados devem comprovar, 
considerados os riscos para administração e, a critério da autoridade 
competente, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo no limite 
previsto na Lei n. 8.666/93, podendo, ainda, ser solicitada prestação de 
garantia na forma do artigo 56, § 1º, do referido diploma legal. 

                                                           
2 Estabelecem normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 
no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 
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(Acórdão nº 5.900/2010 – 2ª Câmara – TCU). 
 
Há, ainda, a advertência de que o administrador tem que observar que a 
escolha de um índice deve sempre vir justificada no processo administrativo 
da licitação e o índice eleito deve ser usual no mercado. A Administração 
estaria proibida de se utilizar de índices que não atendam às características 
do objeto, pois haverá verdadeira restrição ao caráter competitivo da 
licitação, haja vista que somente determinadas empresas, que consigam 
atingir tal índice, poderiam participar da disputa, o que fere o art. 3º, § 1º, I, 
da lei nº 8.666/93.  
O TCU, por diversas vezes, se posicionou nesse sentido, como, por 
exemplo, no acórdão nº 932/2013 – Plenário TCU. Foram tantas decisões 
reiteradas que o órgão máximo de contas editou a Súmula nº 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. 
 
Reconhecendo que a obra, pela sua importância e complexidade técnica, 
demandava cuidados especiais na definição do universo de potenciais 
licitantes, o relator do Acórdão n.º 3133/2010-Plenário votou para que fosse 
tão somente expedida determinação ao Deracre no sentido de que, ao 
adotar índices mínimos de liquidez que se afastam dos valores utilizados na 
administração pública, assim entendidos aqueles próximos à unidade, no 
caso do Índice de Liquidez Geral, em seus editais de licitação para 
execução de objetos financiados com recursos federais, proceda a ampla 
demonstração do cabimento da escolha, inclusive mediante estudo da 
realidade das empresas potencialmente interessadas no objeto da 
licitação. (Acórdão n.º 170/2007-Plenário. Acórdão n.º 3133/2010-Plenário) 
Após a publicação do acórdão nº 1.214/2013, do Plenário do TCU, a 
Instrução Normativa nº 02/08, do MPOG foi alterada para acrescentar, 
dentre outros dispositivos, o inciso XXIV, a, b, c, d. Atente-se que essas 
novas regras apenas são exigíveis para a Administração Pública federal, 
estando os demais entes federativos isentos do seu cumprimento. 
Entretanto, no caso das estatais, nada lhe impediria a utilização por 
analogia, desde que o agente da licitação justificasse sua escolha, como 
bem se verá adiante. 
Por conseguinte, votou o relator por que se recomendasse à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento 
(SLTI/MP) que incorpore à IN/MP 2/2008 regra que estabeleça como 
condição de habilitação econômico-financeira para a contratação de 
serviços continuados os seguintes índices: a) 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% do valor estimado para a 
contratação; b) patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado 
da contratação; e c) patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 do valor total 
dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com 
empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação. Esta fração 
deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício 
social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) 
em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá 
apresentar as devidas justificativas para tal diferença. Nos termos do voto 
do relator, o Plenário manifestou sua anuência. (Acórdão 47/2013- 
Plenário). 
Com isto, atualmente vige o cenário em que, quando exigido em edital 
(desde que devidamente justificado no processo administrativo) é lícito, para 
se comprovar a boa situação financeira da empresa, exigir índice superior a 
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um. Isso não quer dizer que se pode pedir índice dois, três ou quatro, mas 
sim que, atenderá a exigência legal aquele que apresentar índice superior a 
um, como, por exemplo, 1,1. Por outro lado, a Administração pode 
aceitar, como alternativa a insuficiência do índice, que a comprovação 
da boa situação financeira se faça por outros meios, como previsto no 
art. 31, § 2º e apoiado na jurisprudência do TCU, acima exposta. 

 

Considerando o que até aqui foi afirmado no Parecer, a natureza da prestação 

dos serviços que se pretende contratar detém certa complexidade, e a exigência dos índices 

em tela impediria o sucesso do certame, haja vista que nenhuma das quatro companhias em 

disputa alcançaria tal habilitação por esta via, acarretando, dessa forma, em uma licitação 

deserta, que consequentemente geraria prejuízos a administração.  

Trazendo a legislação a qual a EMSERH está regida e as características do 

objeto, observa-se que a necessidade de suavizar as exigências da qualificação econômico 

financeira é fundamental para ampliar a competitividade, e não foi outro pensamento 

exarado pelo Núcleo Jurídico no Parecer conforme trecho extraído in verbis: 

 
Na análise do caso concreto tem-se primeiramente que observar a 
imparidade do objeto a ser licitado, qual seja: contratação de empresa para 
prestação de serviços de telefonia móvel corporativo.  
Em decorrência da especificidade do objeto, é cabível ressaltar que são 
poucas as empresas que fornecem tal serviço, podendo ser citadas: Algar 
Telecom (CTBC Telecom), Porto Seguro Conecta, Sercomtel, Nextel, Tim, 
Claro, Oi, Vivo sendo que estas últimas quatro são as principais do 
mercado.  
É interessante notar que justamente as principais empresas que fornecem o 
serviço de telefonia móvel coorporativo no Brasil estão passando por uma 
crise econômica, algumas das quais encontram-se em Recuperação 
Judicial, como é o caso do Grupo OI. Assim é que, também por esse 
motivo, nota-se que as empresas possivelmente — como bem reconhecem, 
no que tange à necessidade editalícia de possuir índices contábeis maior 
que 1 — serão inabilitadas, o que influenciará negativamente na 
competitividade do certame. 
No que tange a análise do valor da contratação em face da situação 
econômico-financeira das interessadas, inferimos que, de fato, é impossível 
averiguar se as empresas restarão impedidas de contratar com esta 
administração em decorrência da exigência de comprovação de boa 
situação financeira por intermédio de se encontrar dentro dos percentuais 
mínimos dos índices contábeis eleitos em virtude de: 1) o valor estimado da 
licitação pairar sob o sigilo legal; e 2) não se conhecer o balanço patrimonial 
de cada empresa.  
Assim é que se fará necessária a adoção de critério flexível para 
abarcar as empresas que possivelmente restariam inabilitadas em face 
de não conseguirem se firmar dentro dos critérios elencados no 
subitem 8.3.3 do Edital ora analisado.  
Vislumbramos algumas opções a serem avaliadas pelo setor técnico 
competente neste caso em concreto. Vejamos: 

 
1) A Retirada das exigências de apresentação dos índices contábeis 
elencados no subitem 8.3.3, visto que, conforme observado nos tópicos 
anteriores, a utilização destes critérios é ato discricionário da administração, 
e não exigência legal; 
2) Permitir que as licitantes apresentem alternativamente um ou outro 
índice contábil que seja positivo; 
3) Continuar com a exigência dos índices elencados no subitem 8.3.3, 
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inserindo alternativamente redação análoga à contida nos §§ 2º e 3º do 
artigo 31 da Lei nº 8.666/1993 e artigo 44 da IN/MARE nº 2/2010, nos 
seguintes termos:  
O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou 
do item pertinente. 
4) Adoção de outros critérios que o agente de licitação justificadamente 
escolher, evidenciando a competitividade ao mesmo passo em que garante 
a exequibilidade do contrato, tais como exigir a comprovação, caso a 
licitante não apresente os índices contábeis positivos, que comprove ter 
executado contrato com a administração pública nos moldes semelhantes à 
presente licitação mesmo em situação de insolvência contábil. 

 

Portanto, considerando as informações expostas acima, de forma resumida, do 

Parecer colacionado as fls. 509-530, entende-se que para buscar a proposta mais vantajosa 

é necessário ampliar a competitividade e, consequentemente, estabelecer critérios de 

qualificação econômico financeira mais brando. Vejamos a conclusão do referido parecer: 

 
Por todo o exporto, a opinião do Núcleo Jurídico é a de que, em vistas de 
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, se fará 
necessária a adoção de critério flexível de avaliação econômico-
financeira para abarcar as empresas que possivelmente restariam 
inabilitadas em face de não conseguirem se firmar dentro dos critérios 
elencados no subitem 8.3.3 do Edital ora analisado. Ressalte-se que, 
embora não se utilize de forma subsidiária dos artigos elencados da 
Lei nº 8.666/1993 e demais legislações aqui abordadas, o instrumento 
convocatório desta estatal pode prever a mesma ou sistemática similar 
à já vista na Lei geral de licitações. Ademais, endossa-se a 
característica genérica empregada na Lei das Estatais, por meio da 
qual se confere margem ao agente da licitação na escolha dos critérios 
de habilitação, desde que justifique seus atos mediante o 
sopesamento entre o princípio da competitividade e os demais que 
vigoram nas licitações desta Empresa. (grifos no original) 

 

Assim sendo, considerando os fundamentos manifestados pelo Núcleo 

Jurídico, o pedido será acatado nesse ponto e o edital estabelecerá nova redação 

para que as operadoras tenham outra opção de comprovar a qualificação econômico 

– financeira. 

 

       São Luís (MA), 07 de novembro de 2018. 

 

Lauro César Costa 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

De acordo: 

 

Jéssica Thereza M. R. Araújo 

Presidente da CSL/EMSERH 


