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ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA., já qualificada nos autos em
epígrafe, vem, por seu representante legal, na forma da Lei 10.520/02 e Lei
8.666/93, mui respeitosamente, interpor RECURSO, contra decisão que nos
autos da licitação que inabilitou a recorrente, conforme fundamentos jurídicos a
seguir aduzidos.
PRELIMINARMENTE
A empresa Adservi apresentou os mesmos documentos referente
patrimonial do pregão 68/2011, ocorrido no ano de 2011, cujo
mesmo do presente certame, sendo que fomos devidamente
Registra-se que o edital foi fracionado, ou seja, in casu, os serviços
são menores do que o próprio edital anterior.

ao balanço
objeto é o
habilitados.
contratados

Assim, entendemos que a inabilitação não preserva os requisitos do julgamento
objetivo, da melhor oferta e da competitividade, uma vez que se está excluindo
o menor preço, bem como empresa apta e capaz.
Ainda, cumpre esclarecer que o valor a registrar é 100% superior ao valor a
contratar, ou seja, a empresa Adservi está sendo desclassificada por
supostamente não possuir índice de capital circulante líquido de valores a
registrar e não contratados, o que desnatura e exclui, sem previsão em lei, a
menor oferta e a melhor proposta.
Pede-se a reforma da decisão.
DO MÉRITO
De acordo com o edital, denota-se estarmos tratando de ata de registro de
preço, para eventual contratação.
O edital, assim descreve em seu objeto:
2.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual
contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por
preço unitário.
5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.5.1. Valor mensal de um posto de serviço; (grifamos)
A administração aduz que a recorrente não cumpriu o edital no que trata o item
8.2.3.5.1, uma vez que não apresentou CCL calculado sobre o valor estimado
para a contratação do grupo.

Com efeito, ao verificarmos o edital e os documentos da empresa ADSERVI,
podemos constatar que o edital foi integralmente cumprido.
Primeiramente, o julgamento foi feito pelo menor valor mensal unitário. O
critério de julgamento onde os lances foram enviados se trata do valor mensal
por item.
Logo, sob este vértice, vê-se que os indicadores da empresa Adservi foram
integralmente cumpridos.
O edital estipula o seguinte:
“8.2.3.5.1. Comprovação de possuir 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) de 33% (trinta e
três por cento) do valor a registrar para o grupo pertinente;”
Não obstante o índice divergir do usualmente adotado no mercado, percebe-se
que o percentual se refere ao valor a registrar para o grupo pertinente.
O valor a registrar, conforme consta no edital é mensal, ex vi dos itens 5.5.1,
5.5.2.2 e 6.5.1 do edital.
Em segundo lugar e não menos importante, vemos que o total de registro é
superior ao que se está contratando, conforme planilha anexada, ou seja, os
índices adotados suportam o que se está contratando.
Basta realizarmos a verificação do edital e seus anexos, que há valor a
contratar.
Assim colacionamos a própria legislação mencionada no edital:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-seá a: §1°. 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 anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§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.
A empresa ADSERVI não poderá ser inabilitada por descumprir o edital, posto
que este não foi descumprido.
Conclui-se:
1 - O edital estabelece que o valor a registrar é mensal, enquanto a
administração exigiu índice sob o total do registro;
2 - O índice extrapola o usualmente adotado;
3 - A lei, copiada no próprio edital, estabelece que a demonstração da
capacidade financeira do licitante está limitada aos compromissos que terá que
assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, portanto, os índices da empresa
Adservi cumprem com o previsto pela contratação.
Indeferir o recurso significa invalidar todo o pregão, uma vez que, sendo

realizado sob a forma de ata de registro de preço, qualquer contratação inferior
ao máximo seria inválida, uma vez que teria empresa com menor preço, a
ADSERVI, desclassificada por índice capaz de cumprir, ou seja, teria a
administração que justificar toda e qualquer contratação inferior ao máximo.
Logo e por esta razão, que o edital foi realizado sob a forma de menor preço
unitário com lance mensal. A quantidade a registrar não é sinônimo da
quantidade a contratar, pois a mesma encontra-se estabelecida pelo certame e
limitada ao que dispunha o Art. 65, §1° c/c Art. 15 §4°, da L. 8666/93 e Art.
12, do Decreto-Federal 3.931, de 19/09/01.
Art. 65. § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
Art. 15. § 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
Art. 15. § 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: I seleção feita mediante concorrência; II - estipulação prévia do sistema de
controle e atualização dos preços registrados; III - validade do registro não
superior a um ano.
Decreto-Federal 3.931/01. Art. 12. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer
alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
Assim nobre julgador, verifica-se que os requisitos legais foram cumpridos, ou
seja, nossa empresa adimpliu com o edital, sendo acertada a decisão que
deferir o recurso da Adservi.
Cumprimos exatamente com o que determina o edital e com a Lei, sendo que
essa douta comissão foi levada a um julgamento equivocado, durante a sessão,
em razão da inabilitação da recorrente.
Com a devida vênia, não podemos impedir a não contratação da melhor oferta.
Eis a doutrina de Luiz Alberto Blanchet:
“(...) para evitar-se a exclusão de participantes aptos para atender a
necessidade ensejadora da licitação, (...), não se pode prescindir do recurso ao
principio da instrumentalidade. (...), a eliminação prévia e sumária de
interessados que poderiam prestar este atendimento, pode representar a
exclusão da proposta realmente mais vantajosa, em relação às apresentadas
por aqueles que de acordo com o edital puderam ser habilitado” (O Edital à luz
da nova lei, ed. Juruá, 1994 – página 83). (grifou-se)
Dessa forma, sendo certo estarmos tratando de ata de registro de preço, cujo a
contratação é variável e de acordo com o objeto; A Adservi tem o menor preço
e condições de absoluta garantia da proposta apresentada.
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A instrução normativa 02/10 orienta que os índices a serem exigidos serão de
1,00, através do SICAF, sendo que nos casos em que a empresa possuir índice
menor do que 1,00, será assegurado a apresentação de capital ou patrimônio
líquido, ou seja, a própria norma estabelece parâmetros usualmente adotados.
Com efeito, a ADSERVI cumpre estes índices estando, portanto, dentro dos
parâmetros usualmente adotados pelo Governo Federal, na forma descrita no
parágrafo quinto do Art. 31, da Lei 8666/93.
(§5º, Art. 31, Lei 8666/93). 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.
Vejamos o que dispõe a Instrução Normativa 02, de 11 de outubro de 2010, no
que trata os índices usualmente adotados e suficientes para o cumprimento das
obrigações:
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010.
Estabelece 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.A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, resolve:
DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
Art. 43. Os atos convocatórios devem conter cláusulas que assegurem o
cumprimento das disposições contidas nesta norma, bem como as descritas nos
incisos
seguintes,
de
modo
a
explicitar
que:
I – quando se tratar de Pregão Eletrônico ou Cotação Eletrônica, o
credenciamento
deve
estar
regular;
II – a regularidade fiscal, a qualificação econômico-financeira e a habilitação
jurídica poderão ser comprovadas, por meio de cadastro no SICAF, na fase de
habilitação;
III – ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à
regularidade fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida,
no referido Sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada
à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o caso, no momento da
habilitação;
IV – o cumprimento da exigência de que trata a legislação sobre trabalho
infantil dar-se-á por meio de declaração firmada pelo licitante, na forma
estabelecida no Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002; e
V – a comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
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 + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
Parágrafo único. O fornecedor registrado no SICAF terá os índices, referidos no
inciso V deste artigo calculados, automaticamente, pelo Sistema.

Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que
as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que
1(um), em qualquer dos índices referidos no inciso V do art. 43
desta norma, quando da habilitação, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da
autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido
mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de
1993, como exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser
solicitada prestação de garantia na forma do § 1º do art. 56 do
referido diploma lega, para fins de contratação. (grifamos).
Dessa forma, três pontos precisam
administração neste tópico, a saber:

ser

verificados

pela

1- O índice exigido pelo edital extrapola a normativa federal;
2- O item 8.2.3.5.1.1 faculta a apresentação de patrimônio líquido
de 10% sob a contratação, na forma do Art. 31, §3°, da L.
8666/93;
3- A administração nega vigência as opções de garantias previstas
em Lei, na forma do Art. 31, §2°; e §1°, do Art. 56, da Lei
8666/93 ao negar a habilitação da Adservi.
Quanto ao primeiro item, podemos extrair da Instrução Normativa
acima
a
comprovação
do
alegado.
No que se aplica a utilização do patrimônio líquido, podemos
verificar no edital:
8.2.3.5.1.1. Justificativa quanto ao Capital Circulante Líquido –
CCL: Com o propósito de salvaguardar a administração de futuras
complicações, entendeu-se 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 ((ativo total – passivo)/10> valor estimado da
contratação), ou pelo método da subtração, como no caso do
cálculo do capital de giro ou capital circulante líquido (ativo
circulante – passivo circulante).

Assim, percebemos que a ADSERVI cumpre o exigido por lei, uma
vez que todos os seus resultados são iguais ou maiores que 1,
portanto, aquilo que é usualmente adotado;
2- Cumpre com edital, que estipula patrimônio líquido mínimo de
10%, bem como está dentro da fórmula apresentada para a
contratação;
3 A empresa Adservi pode ofertar nova garantia, conforme
previsto em lei, se ainda a administração não entender por todos
os tópicos supra.
Ademais, registra-se que a comprovação também poderá
através do capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo,
admitido
a
prestação
de
garantia.
Mostra-se,
oportunamente, que cumprimos tanto com o edital como
Lei.

se dar
sendo
assim,
com a

José Cretella Júnior reconhece ser vedado qualquer exigência,
mesmo não prevista na lei, que iniba a participação no
procedimento licitatório, vez que desnatura a competição, senão
vejamos:
“De qualquer modo, é vedada qualquer exigência, mesmo não
prevista na lei, mas que iniba a participação no procedimento
licitatório, já que isto desnaturaria o caráter competitivo do
certame" (in Das Licitações Públicas, 1ª ed., Forense, 1993, pág.
206). (grifamos)
Destarte, não se pode desclassificar a melhor oferta, sob
fundamento incapaz de trazer resultado prático ao processo e aos
contratantes. Cumprimos com a lei e com o edital, e ainda a
administração compete a adoção de medidas cautelares de
garantia,
vedada
a
desclassificação
da
recorrente.
Ex positis, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a
reforma da decisão que inabilitou a Adservi.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Florianópolis-SC, 6 de abril de 2012.
Representante Legal
Adservi Administradora de Serviços Ltda

