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PELO FUTURODO TRABALHO

DECISÃO ADMINISTRATIVA

IMPUGNANTE: JTP PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA.

CONCORRÊNCIA W'.001/2019 - SESI/SENAI

OBJETO: Contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de

serviços técnicos de consultoria, planejamento, comunicação social, publicidade,

propaganda, marketing, produção e veiculação publicitária de peças de caráter educativo,

informativo e de orientação social à Comunidade, com o objetivo de atender as

necessidades do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba, nos termos do
presente Edital e seus Anexos.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. CONCORRÊNCIA NIl. 001/2019.
OMISSÃO NO EDITAL DE CRITÉRIOS ESSENCIAIS DE
HABILITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO
DE VULTO VALOR. ART. 12 DO RLC. NECESSIDADE.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. DA SINÓPSE FÁTICA PROCESSUAL.

Em breve síntese do caderno processual concernente a Concorrência Nº.

001/2019, depreende-se que se trata de certame licitatório para a contratação de agência

de publicidade e propaganda, cuja tramitação se encontra em fase inicial, com Sessão

Pública marcada para ocorrer no dia 29 de outubro de 2019, às 09h30min, na sede da
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba.

O Aviso de Edital relativo ao processo ora em testinha fora publicado em jornal no

dia 10 de outubro de 2019, com vistas a nortear os licitantes proponentes quanto às
regras do referido certame, prevendo em seu item 10.1 a possibilidade de impugnar o
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PELO FUTURO DO TRABALHO

Edital ou requerer esclarecimentos quanto o instrumento convocatório no prazo de até 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão.

Neste ínterim, a empresa JTP PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTOA endereçou a

Presidente da Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB uma petição de Impugnação

ao Edital relativo à Concorrência N2. 001/2019, contestando a ausência no instrumento

convocatório de requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira indispensável

para o certame.
Desse modo, alega a peticionante que a Entidade Licitante fora omissa em não

exigir requisitos mínimos e essenciais concernentes à habilitação técnica e financeira das

empresas proponentes, quais sejam:

a) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último

exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém

constituída bem como a comprovação da Situação Financeira mediante

apresentação dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez

Concorrente, devidamente confeccionados e assinados por contador com

registro no CRC;
b) Comprovação de Capital Social de no mínimo 5% do valor estimado da

contratação;
c) Comprovação de qualificação Técnica da empresa concorrente com a

apresentação de certificação junto ao CENP - Conselho Executivo das

Normas-Padrão e ao SINAPRO - Sindicato das Agências de Propaganda.

Quanto aos aspectos de admissibilidade da impugnação, verifica-se que a petição

fora remetida no dia 22 de outubro de 2019 a Presidente da Comissão de Licitação do
SESI/SENAI/DR/PB, logo exauriu o pressuposto da tempestivamente conforme prazo

fixado no item 10.2 do Edital, na forma escrita, durante o horário de funcionamento

estabelecido no item 10.3 do instrumento convocatório, portanto, exaurindo os

pressupostos de admissão da impugnação.
É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR.
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PELO FUTURO 00 TRABALHO

II. DECISÃO.

Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses facultativas de exiqência de

documentos de habilitação estão dispostos no art. 12 do Regulamento de Licitações e

Contratos do SESI/SENAI/DR/PB, prevendo a qualificação técnica e econômico

financeira, ipsis litteris:

Art. 12. Para a habilitação nas licitações poderá, observado o
disposto no paragrafo único, ser exigida dos interessados, no
todo ou em parte, conforme se estabelecer no instrumento
convocatório, documentação relativa a:
II - qualificação técnica:
a) registro ou inscrição na entidade profissional competente; (...)
III - qualificação económico-financeira:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo
exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa
recém-constituída, que comprovem a situação financeira da
empresa, através do cálculo de índices contábeis previstos no
instrumento convocatório; (...)
d) capital mínimo ou património líquido mínimo.

ln casu, merece prosperar a obsecração do Impugnante quanto à exigência do

certificado junto ao Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP como critério de

qualificação técnica do licitante, tendo em vista a obrigatoriedade legal para serviços de

publicidade, conforme art. 42, §P, da Lei Federal Nº. 12.323/20101, sendo extensível aos

processos licitatórios do SESI/SENAI/DR/PB.

Sobre o tema preleciona Julieta Mendes Lopes Vareschini (2017, p. 209), in

verbis:

Esta qualificação tem por escopo aferir se os licitantes
reúnem as condições técnicas necessárias para a
execução satisfatória do objeto. (...) No que tange a
primeira exigência, registro ou inscrição na entidade

1 Art. 42 Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão contratados em agências de propaganda cujas atividades sejam
disciplinadas pela Lei no 4.680, de 18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento. §
12 O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser obtido perante o Conselho
Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos, integrado e gerido por entidades nacionais que representam
veículos, anunciantes e agências, ou por entidade equívaíente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das
condições técnicas de agências de propaganda.
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profissional competente, importa destacar que sua
aplicação fica restrita às hipóteses em que houver uma Lei
que regulamente o exercício de determinada proflssão",

Outrossim, quanto à exigência cumulativo do certificado alhures mencionado com o

registro da empresa licitante ao SINAPRO - Sindicato das Agências de Propaganda,

entente esta Comissão Permanente de Licitação que tal previsão restringiria a
competitividade do certame licitatório, não sendo de bom alvitre a sua inclusão ao Edital

de Licitação.

Sobreleva-se, ainda, que após a reforma trabalhista, o art. 579 da CLT3 fora

alterado no sentido de retirar a natureza compulsória da contribuição sindical, passando a

ser facultativo o desconto sindical, incluindo os sindicatos patronais, logo não pode se

configurar como condicionante para a emissão do certificado junto ao Conselho Executivo

das Normas-Padrão a autorização da empresa em descontar a contribuição sindical,
portanto, tal previsão poderia levar à restrição a participação de empresas que não

contribuem com o referido sindicado patronal.

Mormente, salienta-se que o mero registro da empresa junto ao Sindicato da

categoria não é critério idôneo e seguro para inferir a qualificação técnica das empresas

licitantes, sendo desarrazoada a inabilitação de licitante em razão da sua adesão ou não

a contribuição com o sindicato, não havendo qualquer previsão legal que condicione ou
que indique como critério de qualificação técnica a simples adesão ao SINAPRO do

respectivo Estado em que esta localizada à sede da empresa de comunicação.

Inobstante, quanto aos critérios de qualificação econômico-financeira, ressalta-se a

imprescindibilidade da inclusão como sendo um dos requisitos de habilitação, tendo em

vista a onerosidade financeira da contratação ao SESI/SENAI/DR/PB, cujo valor anual
estimado somado alcança o montante de R$ 4.000.0000,00 (quatro milhões de reais) à
administração do SESI/SENAI/DR/PB.

2 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações e Contratos no Sistema "5". 7. ed. Curitiba: Editora
JML, 2017. p.206.
3 Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que
participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no
art. 591 desta Consolidação.

FIEP
Federação
das Indústrias
do Estado
da Paraíba

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo
Lodi



PELO FUTURO DO TRABALHO

Neste ínterim, destaca-se o ensinamento de Julieta Mendes Lopes Vareschini

(2016, p. 230), ipsis litteris:

Com essas exigências, tem a entidade condições de verificar se
o licitante apresenta saúde financeira para a satisfatória
execução do objeto. (...) Também as exigências econômico
financeiras somente serão válidas se compatíveis com o
mercado e com o objeto licitado, não podendo se estipuladas
quando impertinentes ou irrelevantes ao interesse publico. Isso
porque e muito comum estipularem-se índices econômico
financeiros equivocados, comprometendo a competitividade do
certame.

Logo, é de bom alvitre a inserção no Edital relativo à Concorrência N2. 001/2019
do SESI/SENAI/DR/PB, a exigência de apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura no caso de

empresa recém-constituída, assim como a inequívoca comprovação de Liquidez Corrente,

Geral e Solvência Geral.

Portanto, será essencial para o fiel cumprimento dos objetivos relativos a

Concorrência Nº 001/2019 do SESI/SENAI/DR/PB, a exigência de qualificações

econômico-financeiras das empresas proponentes no instrumento convocatório,
verificando a saúde financeira e solvência para prestação dos serviços, evitando-se

infortúnios indesejáveis na execução contratual.

Nesta senda, ressalta-se o entendimento do Tribunal de Contas da União no

Acordão nº 247/2003, que orienta os índices de liquidez geral a ser exigidos aos

concorrentes, vejamos:

São a Liquidez Geral (LG) e a Liquidez Corrente (LC) os índices
utilizados pelo subitem 6.3 do edital (fl.22) para a comprovação
da boa situação financeira da proponente. Quanto maiores esses
índices, melhor. Um índice de LG menor do que 1 demonstra que
a empresa não tem recursos suficientes para pagar as suas
dividas, devendo gera-los.

Com relação ao índice de Liquidez Corrente, destaca-se o entendimento da obra

Comentários ao Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI (2016, p. 138),
in verbis:
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índice de liquidez corrente, calculado de acordo com a seguinte
fórmula, usualmente utilizada pelos Departamentos Nacionais do
SESI e do SENAI:
ILC=Ativo Circulante/Passivo Circulante ~ 1 (maior ou igual a um)

(...)
Neste caso, considerar-se-à idónea financeiramente a licitante
que apresentar balanço patrimonial demonstrando o índice de
Liquidez Corrente (lLC) maior ou igual a 1 (um).

Nesta senda, o Tribunal de Contas da União - TCU reiteradamente vem

considerando como parâmetro não restritivo da competitividade e aplicável hodiernamente

em casos análogos, o índice igualou maior do que 1 (um), para fins de apuração da
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sendo razoável e

proporcional ao certame licitatório ora em análise.

Desse modo, deverá ser aplicável as seguintes bases de cálculo, in verbis:

• Liquidez Geral ~ 1 (MAIOR OU IGUAL A UM), observando a seguinte fórmula:

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE

• Liquidez Corrente 2: 1 (MAIOR OU IGUAL A UM), observando a seguinte fórmula:

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

• Solvência Geral 2: 1 (MAIOR OU IGUAL A UM), observando a seguinte fórmula;

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Entrementes, torna-se razoável e proporcional ao caso tela, tendo em vista o valor

da licitação, a exigência cumulativa de apresentação dos licitantes a comprovação de

capital social compatível com o valor estimado do certame licitatório.

Sobre o tema, ressalta-se o entendimento entabulado na obra Comentários ao
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI (2016, p. 139), ipsis litteris:

Os Departamentos Nacionais do SESI e do SENAI firmaram
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patrimõnio líquido a que se refere essa alínea não poderá
exceder 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
sob pena de restringir a competividade.

Desse modo, em razão da onerosidade do valor estimado do certame concernente

à Concorrência Nl! 001/2019 do SESI/SENAI/DR/PB, torna-se razoável e proporcional à
exigência da Comprovação de Capital Social no montante mínimo 5% (cinco por cento) do

valor estimado da contratação para cada entidade licitante, com a finalidade de verificar a

capacidade financeira das empresas proponentes na execução do objeto a ser licitado.

III. CONCLUSÃO.

Ex positis, e por tudo que consta nos autos da Concorrência Nl!. 001/2019 -

SESI/SENAI, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na

Impugnação ao Edital demandada pela empresa JTP PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

LTDA, para incluir os seguintes itens no Edital, como critérios de habilitação técnica e

econômico-financeira:

1 - Inserção da exigência de qualificação técnica mediante a apresentação do

certificado das empresas proponentes junto ao Conselho Executivo das Normas-Padrão;

2 - Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo

exercício social, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, assim

como apresentação de índice de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente,

igualou superior a 1, devidamente assinado por contador com registro no Conselho

Regional de Contabilidade;
3 - Apresentar comprovação de capital social de no mínimo de 5% (cinco por

cento) do valor estimado da contratação para cada entidade licitante.

NEGO PROVIMENTO, a alegação da empresa JTP PUBLICIDADE E

PROMOÇÕES LTDA, quanto à exigência de registro das empresas licitantes junto ao
Sindicato das Agências de Propaganda - SINAPRO, pelas razões alhures expostas.
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É a decisão.

Publique-se.
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Campina Grande, 25 de outubro de 2019.

~~~~~~
Ariana Almeida Gonzaga

Presidente da Comissão de Licitação do SESI/SENAIIPB
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