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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS:  

 

 

 

 

 

CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 01.030.016/0001-00, estabelecida à Rua Conselheiro Pedro Luiz, 

Edifício Light Center, 1º pavimento, n. 111 – Rio Vermelho, CEP 41.950-610, Salvador - 

Bahia, vem, respeitosamente, por meio de seus advogados infra firmados, com sede na 

Rua Frederico Simões, n 153, Ed. Empresarial Orlando Gomes, sala 601-614, Caminho 

das Arvores, Salvador- Bahia, apresentar IMPUGNAÇAO AO EDITAL REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO 32/2019, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tornou público a Licitação, na modalidade ao 

Pregão Eletrônico nº 32/2019, cujo objeto refere-se ao registro de preço para a 

contratação de serviços terceirizados de contínuo. 

A Impugnante verificou minuciosamente as condições estabelecidas para participação no 

processo licitatório em tela, e se deparou com exigências de habilitação contidas, no Item 

50.2 Regularidade fiscal e trabalhista, alínea b) do Item 50.3 da Qualificação Técnica, e  

alínea  f) -comprovação da disponibilidade financeira líquida,  – que são restritivos, 

capazes de inibir a competição, bem como orçamento em valor inexequível, consoante 

será demonstrado.  

 

A primeira questão a ser trazida é a alínea e) do Item 50.2 Regularidade fiscal e trabalhista, 

que exige que a prova da regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, 
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expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, o que restringe a participação 

apenas as empresas sediadas no Estado de Goiás, alijando aquelas de outros Estados que 

tenham condições de participar do certame, concorrendo com preços mais competitivos.    

 

·         Item 50.2 Regularidade fiscal e trabalhista   

 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de 

Goiás, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;  

 

Ao exigir, na fase de habilitação, cadastro na fazenda estadual de Goiás, a licitação 

restringe a participação das empresas aptas a participar do certame e que não estão 

situadas nesse Estado. 

 

Ademais, a exigência relativa ao art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93 pode ser expressa 

nos seguintes termos: `prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

Dessume-se da leitura do diploma legal que a exigência de regularidade fiscal recai sobre o 

foro do domicilio ou sede da licitante porque foge a razoabilidade exigir que a licitante 

tenha sede em cada estado que tenha interesse em contratar. 

 

O princípio que rege as contratações públicas é a da ampla concorrência, o que significa 

que as regras editalícias não podem conter imperativos restritivos, que impeçam ou 

frustrem o caráter competitivo, sob pena de ilegalidade.  

 

Desta forma, ao prever que os licitantes provem a regularidade com o fisco do Estado de 

Goiás, o Edital está impondo condição não prevista na lei de licitações e que direciona as 

empresas sediadas no estado, o que não é admitido.  
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Sobre a alínea b)  do Item 50.3 da Qualificação Técnica, esta viola a regra contida na 

Instrução Normativa Nº 05/2007 que disciplina os requisitos e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

Segundo a alínea b)  do Item 50.3 da Qualificação Técnica, as licitantes deveriam 

apresentar comprovação de capacitação técnico-operacional de gerenciamento de  150 

(cento e cinquenta) office boy. 

 

·        Item 50.3 da Qualificação Técnica 

 

 b) comprovação de capacitação técnico-operacional da empresa 

através de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, atuante no mercado nacional, 

comprovando, no somatório, a prestação de serviços continuados de 

150 (cento e cinquenta) office boy contínuos, de forma satisfatória, 

devendo constar, de forma expressa, o número do contrato e o 

tempo de duração;  

 

Ocorre que, essa exigência não está de acordo a IN 5/2017, conforme alínea c.1  do item 

10.6, que prever que quando o número de postos de trabalho a ser contratado for 

superior a 40 (quarenta) postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado 

contrato(s) com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de 

trabalho a serem contratados. 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 

2017 
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Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 

contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

 

10.2. Para a habilitação exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, a documentação prevista no art. 27 da Lei nº 

8.666, de 1993; 

10.3. Nas disposições quanto à habilitação técnica deverão ser 

previstos que: 

a) os atestados ou declarações de capacidade técnica 

apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto de que 

trata o processo licitatório; e 

b) os atestados de capacidade técnico-operacional deverão 

referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente. 

 

c) no caso de contratação de serviços por postos de trabalho: 

c.1. quando o número de postos de trabalho a ser contratado 

for superior a 40 (quarenta) postos, o licitante deverá 

comprovar que tenha executado contrato(s) com um mínimo 

de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de 

trabalho a serem contratados; 

c.2. quando o número de postos de trabalho a ser contratado 

for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá 

comprovar que tenha executado contrato(s) em número de 
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postos equivalentes ao da contratação. 

 

10.7. No caso de contratação de serviços por postos de 

trabalho (alínea “c” do subitem 10.6), será aceito o somatório 

de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou 

gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto 

licitado por período não inferior a 3 (três) anos; 

 

Essa inclusão visa proteger o que determina a Lei nº 8.666/93, na qual se elenca que a 

licitação deve ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

e legais que norteiam os procedimentos licitatórios de contratação. 

 

No que atine a alínea f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL), deve 

ser esclarecido que não pode ser mantida por ausência de previsão legal. 

 

·         f) comprovação da disponibilidade financeira líquida (DFL) 

da licitante que deverá ser igual ou superior ao valor total orçado da 

obra/serviço, obtida através da apresentação de memorial de cálculo 

devidamente assinado por contador habilitado, contendo a seguinte 

fórmula: DFL = (10 x PL) – VA Onde: DFL = Disponibilidade 

Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido constante do balanço 

apresentado; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou 

serviços em andamento ou a iniciar.  

 

Essa exigência é ilegal porque não fazer parte de nenhum índice obrigatório constante na 

lei 8666/93, eis que nos termos da citada legislação deveria ser requisitado o CCL. 

 

Pretender analisar a qualificação econômico-financeira de uma empresa pelos referidos 

índices, implica, data vênia, violação (a) do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
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que determina que somente serão permitidas exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; (b) do artigo 31, 

§1º, da Lei 8666/93, segundo o qual a capacidade financeira a ser comprovada pelos 

licitantes deve estar diretamente relacionada à possibilidade da satisfação dos 

compromissos assumidos pelo mesmo; e (c) do artigo 31, §5º, do mesmo diploma, 

segundo o qual os índices contábeis previstos no edital devem estar devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação. 

 

José Cretella Júnior define a qualificação econômico-financeira como: 

 

“a capacidade ou possibilidade de a empresa suportar os encargos 

econômicos do contrato, qualificação que deverá ser demonstrada 

pelo licitante na fase de habilitação, para que seja admitido como 

participante no certame, o que comprovará pela exibição do último 

balanço contábil da empresa, no qual se caracterize, de modo pleno, 

sua situação de solvência, diante dos créditos existentes e dos 

compromissos assumidos, bem como do faturamento”. 

 

E, quanto às formas de comprovação da idoneidade financeira, o mencionado autor 

enumera as seguintes: 

“a) o faturamento do último exercício; 

b) o balanço contábil do último exercício; 

c) a demonstração da coluna de perdas e danos; 

d) atestados de instituições financeiras com as quais a empresa opera; 

e) a relação de créditos e débitos presentes; e 

f) as certidões negativas de concordatas ou falências, ou de execução 

patrimonial, fornecidas pelo distribuidor forense”. 
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Ou seja, a idoneidade financeira da empresa licitante poderá ser atestada, também, pela 

apresentação dos referidos documentos, sendo, portanto, ilegal a adoção dos referidos 

índices, com valoração determinada, para a comprovação de disponibilidade de recursos 

para a satisfatória execução do objeto contratado. 

 

DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO EDITAL: 

Conforme analisando acima, foi inserido, no edital, exigências habilitatórias que se 

impõem sérias restrições aos interessados, limitando a almejada concorrência entre as 

licitantes, e ainda, favorecem aqueles concorrentes aventureiros e sem compromisso com 

a legalidade em detrimento daqueles que respeitam as leis, conforme demonstrado.  

A Lei de Licitações previu que a finalidade do certame é possibilitar à Administração 

Pública a escolha da proposta que lhe for mais vantajosa, bem como determinou a 

proibição aos agentes públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que ... restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo ... ou qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato. 

O legislador pátrio, no intuito de garantir o maior grau de competitividade possível ao 

certame, define, ainda, no parágrafo único do art. 5º, do Decreto 5.450/05, in verbis: 

“As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação.” 

Assim, toda e qualquer exigência ou omissão cujo conteúdo seja restritivo ou 

discriminatório, há de ser escoimado do edital, sob pena de nulidade total do mesmo. 
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DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente para 

alterado os itens acima apontados. 

                                                                Nestes Termos, 

Pede Deferimento 

Salvador - Ba, 03 de outubro de 2019. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA 
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, 
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação 
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção 
de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único 
(por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser 
confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONFIANCA-SERVICOS 
E SOLUCOES EM MAO DE OBRA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas 
na cópia autenticada, sendo da empresa CONFIANCA-SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA EIRELI a responsabilidade, 
única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/02/2019 16:41:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado 
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONFIANCA-
SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta 
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1167748

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 01/02/2020 10:12:17 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 84710102191001340085-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 
13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé.
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00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb2a61464f91a6f450c0217515dacfcb7eca1ee945082ed4d2625b156576aaa235fa44c247164c5
e1683d18000b0a2369632fa74e53cc970e61296fbac0f9b6f 
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De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 84710102191001340085-1; Data: 01/02/2019 10:12:17

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB93589-OQT6;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
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Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Processo nº : 201906000175307

Referência : Pregão Eletrônico nº 032/2019

Objeto : Contratação de serviços terceirizados de Office boy/contínuo

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação interposta pela empresa CONFIANÇA SERVIÇOS E

SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI , inscrita no CNPJ sob o nº 01.030.016/0001-00, ao

Edital nº 032/2019, na modalidade Pregão Eletrônico, Do Tipo Menor Preço Global, tendo

por finalidade o Sistema de Registro de Preços, que tem por objeto a contratação de serviços

terceirizados de contínuo, face às possíveis irregularidades presentes no ato convocatório.

DAS RAZÕES

Seguem, de forma sucinta, as razões.

Alega a Impugnante que o instrumento convocatório traz exigências que são restritivas,

capazes de inibir a competição, bem como orçamento com valor inexequível.

Tais  exigências  encontram-se  nos  itens:  50.2,  que  elenca  os  documentos  de

regularidade fiscal e trabalhista, mais especificamente em relação a alínea “e”, que exige prova

de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, expedida pela Secretaria da

Fazenda do Estado de Goiás;  Item 50.3, alínea “b” dos documentos de qualificação técnica,

que  exige  a  comprovação  de  capacitação  técnico-operacional  da  empresa  através  de
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atestados, comprovando, no somatório, a prestação de serviços continuados de 150 (cento e

cinquenta) postos de office boy/contínuo e;  item  50.4, alínea f,  dos documentos relativos à

qualificação  econômico-financeira,  que  exige  a  comprovação  da  disponibilidade  financeira

líquida.

Entende a Impugnante que a exigência de prova de regularidade para com a Fazenda

Pública do Estado de Goiás restringe a participação apenas as empresas sediadas no Estado

de Goiás, alijando aquelas de outros Estados que tenham condições de participar do certame,

concorrendo com preços mais competitivos.

Em relação à capacitação técnico-operacional através de atestados que comprovem, no

somatório, a prestação de serviços continuados de 150 (cento e cinquenta) postos de office

boy/contínuo, tal exigência não está de acordo a IN 5/2017, conforme alínea c.1 do item 10.6,

que prever que quando o número de postos de trabalho a ser contratado for superior a 40

(quarenta)  postos,  o  licitante  deverá  comprovar  que  tenha  executado  contrato(s)  com  um

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.

Afirma ser a exigência de comprovação da disponibilidade financeira líquida ilegal por

não fazer  parte  de  nenhum índice  obrigatório  constante  na lei  8666/93,  uma vez que nos

termos da legislação deveria ser requisitado o CCL.

Requer, ao fim, seja julgada procedente a IMPUGNAÇÃO, para que sejam processadas

as alterações no ato convocatório.

 

DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após apreciar as razões apresentadas, tem-se que não são pertinentes as alegações da

impugnante.
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A exigência da prova de regularidade junto à Fazenda Pública do Estado de Goiás está

estabelecida  na  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  que dispõe sobre  normas suplementares  de

licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios, outros

ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás.

Ademais, tal certidão é facilmente emitida junto ao site da Secretaria da Fazenda do

Estado de Goiás, sendo necessário apenas a inclusão do CNPJ da empresa.

Equivocou-se a Impugnante acerca da exigência de  comprovação, no somatório dos

atestados, da prestação de serviços continuados de 150 (cento e cinquenta) postos de office

boy/contínuo. O edital retificado exige apenas 75 (setenta e cinco) postos, atendendo, portanto,

ao que estabelece a Administração.

Quanto à disponibilidade financeira líquida, extrai-se da Lei 8.666/93

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á

a:

I – 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, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)

meses da data de apresentação da proposta;

II – certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa

física;

III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do

art.  56 desta Lei,  limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da

contratação.

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira

do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir  caso lhe seja

adjudicado o contrato,  vedada a exigência  de  valores  mínimos de  faturamento
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anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e

serviços,  poderá  estabelecer,  no  instrumento  convocatório  da  licitação,  a

exigência  de  capital  mínimo  ou  de  patrimônio  líquido  mínimo,  ou  ainda  as

garantias  previstas  no  §  1o do  art.  56  desta  Lei,  como  dado  objetivo  de

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de

garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo

anterior  não  poderá  exceder  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da

contratação,  devendo  a  comprovação  ser  feita  relativamente  à  data  da

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data

através de índices oficiais.

§  4o Poderá  ser  exigida,  ainda,  a  relação  dos  compromissos  assumidos  pelo

licitante  que  importem  diminuição  da  capacidade  operativa  ou  absorção  de

disponibilidade  financeira,  calculada  esta,  em  função  do  patrimônio  líquido

atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente

justificados  no  processo  administrativo  da  licitação  que  tenha  dado  início  ao

certame  licitatório,  vedada  a  exigência  de  índices  e  valores  não  usualmente

adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento

das obrigações decorrentes da licitação. (grifei)

Não há, portanto, se falar em exigência ilegal uma vez que estabelecida na Lei Geral de

Licitações.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro da impugnação apresentada por considerá-la tempestiva e pelas

razões retromencionadas decide pela manutenção do edital face a ausência de fundamentação

___________________________________________________________________________________________________________
 Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rua 19, Qd.08A, Lt.06, 3º andar, Setor Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74.210-100

Telefone (62)3236-2433  - www.tjgo.jus.br

http://www.tjgo.jus.br/


Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

legal plausível para as alterações pretendidas.

Goiânia, 9 de outubro de 2019.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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