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Proc. Administrativo 275/2021
De: Rafael Stevan Setor: PGM - 3PROC - 3ª Procuradoria Jurídica 
Despacho: 14- 275/2021 
Para: DECOL - CONTR - Contratos 
Assunto: PROCESSO 0185/2021 - PP 72 - Gestão de manutenção da frota

 
Américo Brasiliense/SP, 28 de Outubro de 2021 

 

Processo Eletrônico n. 275/2021

Pregão Presencial: 0072/2021

Processo Licitatório: 185/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de gestão de manutenção da
frota do Município de Américo Brasiliense - SP no período de 12 meses,  com implantação e operação de sistema
informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico na rede de estabelecimentos credenciados
localizados neste município (mínimo um  por seguimento), para o gerenciamento de manutenção mecânica preventiva e
corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios.

 

Trata-se da análise do expediente encaminhado a essa Procuradoria Municipal, acerca da impugnação apresentada pela
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ n. 05.340.639/0001-30,  em face de
disposição do Instrumento Convocatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
continuados de gestão de manutenção da frota do Município de Américo Brasiliense - SP no período de 12 meses, com
implantação e operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio eletrônico na rede de
estabelecimentos credenciados localizados neste município (mínimo um  por seguimento), para o gerenciamento de
manutenção mecânica preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios.

A impugnação foi apresentada em data de 26/10/2021, sendo que a sessão de julgamento está designada para o dia
03/11/2021, de modo que sua interposição foi tempestiva.

Em apertada síntese, a impugnante se insurge em face da disposição do Edital relativa à qualificação econômico financeira,
pois o Edital apenas exigiu a certidão de falência ou concordata.

Neste sentido, postula a inclusão das exigências constantes do artigo 31 da Lei de Licitações, pois são de caráter
obrigatório.

É o relatório, passo a análise:

O artigo 31 da Lei n. 8.666/93 dispõe que:

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.
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Como se observa, o legislador não concedeu livre discricionariedade para o Administrador no que tange as exigências que
aferem as condições econômica das licitantes, na medida em que em seu caput limitou as exigências ao seu rol taxativo,
vedando, portanto, ao Administrador decretar comprovação além do estabelecido no diploma legal.

In casu, o rol de documentos comprovados no artigo 28 a 31 é máximo que uma administração pode exigir e não o
mínimo.

É cediço que a comprovação da capacidade econômico financeira da licitante, visa evitar contratação com empresa que não
demonstre a sua boa saúde financeira, de modo a se acautelar de eventuais problemas com a execução contratual.

Por isso nas licitações para aquisição de bens, prestação de serviços ou execução de obras de edificação, deve ser analisado
a complexidade do objeto para decidir pela dispensa ou não de parte dos documentos.

o Tribunal de Contas da União, por meio da Súmula 275, assim se posiciona:

Súmula n.º 275 - Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a
ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.

Ademais, a ausência de uma ou mais exigência não prejudica o processo licitatório, pois não caracteriza restrição à sua
participação, pelo contrário, amplia o universo de licitantes.

Veja-se, a propósito, que a modalidade adotada para a disputa foi o Pregão Presencial que se destina a aquisição de bens e
serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser definidos pelo Edital, por meio de especificações
usuais no mercado.

Além disso, na prática, o objeto a ser contratado diz respeito ao fornecimento de sistema informatizado e tecnologia de
pagamento das redes credenciadas que executarão os serviços ou fornecimento de peças e acessórios.

O valor indicado na RCMS n. 1779 é a estimativa do custo para manutenção dos veículos da frota municipal, sendo que a
remuneração da contratada (intermediária), dar-se-á em percentual incidente sobre a taxa de administração do sistema.  

Por tais razões, salvo melhor juízo, as exigências relativas à qualificação econômico financeira se insere na
discricionariedade da Administração que, diante da complexidade da contratação, avalia acerca da sua prescindibilidade,
motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade do Processo Licitatório.

Sem prejuízo, recomendo sejam os autos remetidos à Unidade Requisitante, para que se pronuncie sobre a necessidade ou
não da inclusão das exigências postuladas pela impugnante, considerando o objeto a ser contratado e os riscos financeiros
envolvidos, com vistas à auxiliar a decisão do Pregoeiro.

São as considerações.

_
Rafael Stevan  
Procurador Municipal 
Matricula 3518 - OAB/SP 241.866
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“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford


