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PARECER JURÍDICO PGM-PMC Nº 369/2019 

 

 

 

 
Município de Cametá/PA 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Processo Administrativo nº: 01/2019 (RDC para a construção de uma unidade de atenção 

especializada em Saúde). 

Assunto: Resposta à Impugnação do Edital 

 

 

Os autos chegaram a esta Procuradoria para atendimento à consulta realizada pela 

Comissão Permanente de Licitação sobre pedido de Impugnação de Edital de RDC que possui 

como objeto a construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde, na localidade 

de Carapajó – Cametá/PA.  

CONSIDERAÇÕES 

A Impugnação ao Edital de licitação ingressada por Liliane Antunes Cunha, 

demonstra intempestividade.   

Como bem demonstrou a Comissão Permanente de Licitação, em sua resposta à 

impugnação, o art. 41, §1º, da Lei 8.666/93, apresenta o seguinte prazo:  

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

A peça impugnatória foi encaminhada via e-mail no dia 14.08.2019, às 23h01min. 

Portanto, o prazo legal não foi atendido pela impugnante, tendo em vista que, a data da sessão 

pública está marcada para o dia 22.08.2019 (quinta-feira), conforme consta no edital. Sendo 

assim, o prazo para apresentação da impugnação se encerrou no dia 13.08.2019, já que os dias 

15.08.2019 e 16.08.2019 não foram úteis, conforme demonstra o decreto municipal nº 

067/2019, anexado aos autos.  

De toda forma, em que pese a intempestividade da impugnação ora em comento, 

passaremos a analisar o seu mérito, à luz do princípio da eventualidade e do interesse público. 

Em suma, o instrumento convocatório é impugnado no que diz respeito às suas 

exigências na qualificação econômico-financeira. Vamos inserir aqui os pontos apresentados 

pela impugnante:  
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“a) O edital não prevê que, na hipótese de não atendimento do item 

b.4, a empresa demonstre sua boa situação financeira através do 

capital social ou patrimônio líquido suficientes para assegurar o 

cumprimento do contrato; 

b) Os índices contábeis exigidos no item b.4 de 4,5 (quatro e meio) 

para LG; SG e LC, não são aqueles usualmente adotados, e ainda, 

destoam, da realidade do segmento de empresas potencialmente 

aptas a participar do certame” 

 

Primeiramente, no que diz respeito ao argumento da impugnante sobre a não 

previsão no edital de alternativa para as empresas que não atenderem ao exigido no item b.4, a 

Comissão Permanente de Licitação e esta Procuradoria ratifica seus fundamentos, se 

manifestou e esclareceu que a qualificação econômico-financeira da empresa licitante só será 

exigida na forma prevista no item b.4 se esta não atender ao requisito mínimo previsto no item 

b.2. Senão Vejamos:  

b.4) Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira 

das licitantes, que será demonstrada com base nos seguintes 

parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem resultado igual 

ou menor que 4,50 (quatro e meio), em qualquer dos índices abaixo, 

devidamente registrados na JUCEPA, salvo se atenderem o 

disposto no item b.2 acima referenciado 

b.2) Balanço Patrimonial e demonstração contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei que 

comprovem a boa situação financeira da empresa (...) 

 

Sendo assim, não assiste razão a impugnante ao falar em falta de alternativa para 

as licitantes apresentarem sua boa situação financeira. Não carecendo de reforma o 

instrumento convocatório.  

O segundo argumento apresentado pela impugnação está relacionado ao índice 

contábil de 4,5 (quatro e meio) exigido no edital. Pois bem, mais uma vez acertou a Comissão 

Permanente de licitação ao afirmar que o referido índice tem como objetivo assegurar a 

execução integral do contrato.  

Muito embora a impugnante tenha relatado que esta administração tem como 

prática habitual a adoção de índice menores, é importante destacar que o objeto deste 

procedimento é altamente complexo e seu valor demasiadamente alto. Desta feita, coube ao 

gestor público eleger os índices mais adequados à contratação. 

O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas 

aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a 

participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não 

apresentassem capacidade para concluir o objeto da obrigação. 

        Ademais, a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir 

com toda a obrigação contratual, contar com possíveis atrasos no pagamento. Nesse sentido, não 
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é demais relembrar que os prazos de pagamento, ou melhor, os atrasos de pagamento, bem 

como as cláusulas contratuais (em especial a do art. 78, XV, da Lei 8.666/93) que estabelecem 

condições mais favoráveis à Administração (contratante) do que à empresa vencedora da 

licitação (contratada). Por exemplo: sem direito a reclamação, a empresa contratada deverá 

aguardar o prazo de pagamento, geralmente de 30 dias após a apresentação dos documentos de 

cobrança, bem como um possível atraso de 90 dias (art. 78, XV) – a resultar em 120 dias – para 

só então ter o direito de pleitear a suspensão da execução do contrato. 

Portanto, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, se avaliada também 

sob a luz da capacidade econômico-financeira da empresa de suportar eventuais atrasos no 

pagamento. 

Sendo assim, deve ser mantida o índice contábil previsto no edital. 

 

CONCLUSÃO 

Isto posto, esta Procuradoria OPINA, preliminarmente, pela intempestividade da 

impugnação. No mérito, não assiste razão a impugnante por ausência de ilegalidades contidas 

no edital, não merecendo ser reformado o instrumento convocatório.  

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

Cametá-PA, 21 de agosto de 2019. 
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