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DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Processo nº.: 0410/2021 

Edital nº.: 0009/2021 

 

Modalidade: Avaliação Competitiva Eletrônica 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

limpeza, higienização, conservação e copa, nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu-

BR, por empreitada por preço unitário, incluindo o fornecimento de insumos e mão de obra 

necessários para a execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste termo de referência e demais documentos a ele vinculados. 

 

Assunto: Decisão de Impugnação 

Recorrente: ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA 

 

 Trata-se de Decisão de Impugnação ao Edital nº 0009/2021 apresentado pela 

empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA. 

 

 I - DAS PRELIMINARES 

 

 O pedido de impugnação foi interposto tempestivamente pela empresa 

ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, sendo encaminhado via e-mail às 18:09 horas do 

dia 23/09/2021. 

 

 

 II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 É importante ressaltar que a Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil possui 

norma própria de Avaliação Competitiva, denominada Norma de Compras, 

Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil – 

“NCCA”, não sendo subordinada à Lei 8.666/93 e à Lei 10.520/02. Salienta-se ainda 

que a informação quanto à normativa utilizada está contida no item 1.2 do Edital em 

epígrafe.  
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“1.2 A presente Avaliação Competitiva Eletrônica será regida pela 

NCCA – NORMA DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ALIENAÇÕES DA 

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL.” 

 
Esta consideração é importante para que sejam dirimidas eventuais 

dúvidas quanto à norma aplicável ao caso. 

 
Em complementação, o item 35.5, do edital, menciona que a Norma de 

Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI-BR e as Minutas de Contrato 

utilizadas por esta Fundação estão disponíveis no link https://www.pti.org.br/editais-de-

compras/ 

 Cabe esclarecer ainda que a Fundação PTI-BR é pessoa jurídica de direito 

PRIVADO, conforme rege seu estatuto, não podendo ser confundida com Pessoa Jurídica 

de direito PÚBLICO. 

 

 III – DO PEDIDO DA RECORRENTE 

 

             O impugnante, em sua peça, alega falhas quanto a habilitação da licitação nº 

0009/2021, conforme relatado a seguir: 

 

1. Ao analisar o anexo IV dos documentos de habilitação , foi observado que no 

item 2.1 linha b) lê-se “Capital Circulante Líquido ou capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 

por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social:”, concluímos que tal item fere a 

decisão dada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) a respeito da mensuração do 

percentual diante dos meses de vigência adota pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu – 

Brasil. 

2. O edital no item 3.1 apresenta o valor da proposta para o período de 36 (trinta 

e seis) meses, superior ao qual é estipulado no art. 57 da Lei 8.666/1993, a referida Lei 

diz que “os contratos de serviço de natureza continuada não devem ter prazo de vigência 

superior a 12 meses, como regra geral, de forma que as prorrogações sejam precedidas 
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de avaliação técnica e econômica, que demonstrem as vantagens e o interesse da 

Administração em manter a contratação”. 

3. No memorial descritivo desse edital, item 6 no tocante ao quantitativo e 

especificações de materiais fornecidos pela CONTRATADA, faltam informações relevantes 

para elaboração da proposta, qualquer valor mencionado na proposta pode ser considerado 

inexequível ou vantajosa, acarretando um certamente duvidoso, podendo resultar em 

prejuízos e transtornos no decorrer do contrato devido à falta de clareza nas exigências 

por parte da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. 

 

 Outrossim, traz enquanto direito algumas considerações a seguir: 

 

 Conforme acima já destacado, consta do anexo de IV habilitação o percentual 

de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado 

em contrato, sobre o Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante), no qual de acordo com o Acórdão Nº 1214/2013 – TCU – Plenário, e 

foi justificada no corpo do Acórdão da seguinte maneira: 

 

“O grupo entende que deve ser sempre exigido que a empresa tenha 

patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da 

contratação, independentemente dos índices de liquidez geral, 

liquidez corrente e solvência geral. O grupo ressalta que empresas 

de prestação de serviço são altamente demandantes de recursos 

financeiros de curto prazo para honrar seus compromissos, sendo 

necessário que elas tenham recursos suficientes para honrar no 

mínimo dois meses de contratação sem depender de pagamento por 

parte do contratante. Assim, propõe que se exija dos licitantes que 

eles tenham capital circulante líquido de no mínimo 16,66% 

(equivalente a 2/12) do valor estimado para a contratação (período 

de um ano)”. 

 

 Ainda como complemento, CCL de 16,66% é um índice que, muito discutido, foi 

aceito pelo TCU, porém tem toda sua fundamentação em uma vigência de 12 (doze) meses, 

pois responde a seguinte expressão: 
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100% do valor estimado, dividido por 12 (doze) meses, multiplicado por 2 (dois) meses. 

(100/2)*2 = 16,66%. 

 

 Como é observado na narração do Acórdão Nº 1214/2013 TCU, para que seja 

utilizado o percentual de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por 

cento) seria para o valor do contrato de 12 (doze) meses, no qual não corresponde ao 

período de 36 meses estipulado pelo edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021. 

 

 A Lei Complementar nº 123/2006 estabeleceu na Seção única, do seu Capítulo 

V (“Do Acesso aos Mercados”), intitulada “Das aquisições públicas”(arts, 42 e seguintes), 

condições favorecidas às micro e pequenas empresas para contratações com a 

Administração Pública, por intermédio de licitações públicas. 

 

 Ainda que, o período estipulado não possibilita abertura de novas empresas 

Optantes pelo Simples Nacional, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para 

participarem do certamente tendo em vista o valor global estipulado face o período do 

contrato, inviabilizando assim as empresas que se enquadram nessa modalidade de 

participarem no referido certame. 

 

 A isonomia é um princípio basilar que tem a sua origem na Constituição Federal 

de 1988, a mesma norteia todo o direito, posto que, consiste em tratar todos de forma 

igual. 

 

 No direito administrativo, não seria diferente, posto que, o princípio da isonomia 

é um dos princípios que direcionam todo o processo licitatório. 

 

 O Princípio da Isonomia consiste em tratar os licitantes de forma igual, de 

maneira a não prejudicar ou impossibilitar a participação de algum licitante, se assim 

procedesse haveria aí a configuração do desvio de poder. 

 

 É um princípio que tem previsão constitucional no art. 3. XXI da CF/88 e art. 3º 

parágrafo 1º da lei nº 8.666/93. 
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 É um princípio primordial da licitação, pois, não pode haver procedimento 

seletivo com discriminação entre os participantes, ou com cláusula do Edital que afastem 

eventuais proponentes qualificados ou os prejudiquem no julgamento. 

 

 Este princípio veda cláusulas discriminatórias ou julgamento faccioso que 

desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns e desfavorecendo a outros, 

com exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a determinados 

candidatos. 

 

 Isto posto, expondo as alegações acima mencionadas, analisando o cenário 

econômico do nosso País com previsões de taxas de juros, inflação e IGP-M estipulado pelo 

Banco Central do Brasil, constatamos que os percentuais desses índices tendem a diminuir 

nos anos de 2022 até 2024, resultando um gasto maior para a Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu – Brasil se a contratação de 36 (trinta e seis) meses for mantida. 

 

Ante ao exposto, requer: 

 

1 – A retificação do edital licitatório alterando o percentual utilizado para atendimento ao 

exigido no item 2.1 linha b, mencionando no edital que o percentual de 16,66 corresponde 

ao período de 12 (doze) meses; 

 

2 – Apresentar no memorial descritivo a quantidade necessária de materiais a serem 

utilizados no período exigido em contrato; 

 

3 – O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a próxima data disponível 

após o prazo condizente para as adequações a serem realizadas pelo impugnante, sob 

pena de tomada das medidas cabíveis para discussão das questões aqui trazidas. 

 

 

 IV - DA ANÁLISE 

 

 Trata-se de um equívoco muito frequente os fornecedores confundirem a 

Fundação PTI – BR com a administração pública, no entanto, a Fundação PTI – BR é uma 
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Fundação de direito privado, dessa forma não está submetida a égide da Lei 8.666/93 e a 

Lei 10.520/02. 

 

 Suas contratações são feitas com observância em sua Norma de Compras, 

Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil “NCCA”.  

  
 Defronte ao exposto, considerando a natureza jurídica de direito privado com 

observância na NCCA, segue análise dos pontos elencados na peça de impugnação: 

 

1. O primeiro apontamento a ser analisado faz menção a exigência da qualificação 

econômico-financeira, mais precisamente o item 2.1, linha “b”, o qual dispõe: 

 

“Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da 

contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social.” 

 

 O impugnante requer a retificação do edital licitatório alterando o percentual 

utilizado para atendimento ao exigido no item 2.1, linha b, mencionando no edital que o 

percentual de 16,66% corresponde ao período de 12 (doze) meses e não sobre o valor 

estimado da contratação. 

 

 No intuito de ampliar as condições a todos os concorrentes, decidiu-se pela 

alteração do item 2.1, linha b, de forma a contemplar a seguinte redação: 

 

“Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento), do valor estimado para 12 

meses da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social.” 
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  Em face do exposto, no que tange a qualificação econômico-financeira, 

entendemos procedente o pedido da impugnante. 

      

2. Outro ponto abordado pelo impugnante sinaliza enquanto “falha” no processo 

de avaliação competitiva o prazo de vigência do contrato superior ao período de 12 meses 

amparado pela Lei 8.666/93 e não pela norma da fundação. 

 

A NCCA traz um entendimento distinto sobre o prazo de duração contratual em 

seu art. 63 e § 1º, conforme segue: 

 

“Art. 63 - A duração máxima dos contratos será fixada no Termo de 

Referência, não podendo ultrapassar 60 (sessenta) meses. 

 

§ 1º Os contratos com prazo de duração inicial superior a 12 (doze) 

meses devem vir acompanhados de justificativa técnica do prazo 

adotado.” 

 

 Ou seja, anterior a instauração do processo de contratação de serviços de 

limpeza, higiene, conservação e copa, foi realizada uma análise, na qual constatou-se a 

vantajosidade econômica e operacional para a Fundação PTI – BR, para o período de 

execução de 36 meses, quanto aos valores para a instauração de novo procedimento de 

avaliação competitiva, empregabilidade de mão de obra na estruturação do processo e 

maior diluição dos valores de máquinas, equipamentos, dispersers e veículo decorrente do 

tempo de duração do contrato. 

 

 Em face do exposto, no que tange ao prazo de duração contratual, entendemos 

improcedente o pedido da impugnante. 

 

3. O terceiro ponto analisado faz menção ao “item 6” do Memorial Descritivo no 

tocante ao quantitativo e especificações de materiais fornecidos pela CONTRATADA.  

 

 Considerando esta abordagem, é importante salientar que todas as 

informações relevantes pertinentes ao correto dimensionamento da proposta constam no 

edital e anexos. Cita-se como exemplo: 
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- Metragem quadrada interna com classificação do tipo de pisos; 

- Metragem quadrada externa com classificação do tipo de pisos; 

- Metragem quadrada de esquadrias e fachadas de vidro; 

- Número definido de dispensers; 

- Fluxo populacional; 

- Especificação dos materiais de higiene; 

- Frequências e horários de limpeza, conservação, higienização e copa; 

- Quantidade de banheiros, vasos sanitários, mictórios e lavatórios; 

- Quantidade de lixeiras/coletores externas e tipo containers. 

 

 O quantitativo de materiais de higiene e o quantitativo e especificações dos 

produtos de limpeza não foram mensurados no edital e anexos, visando oportunizar maior 

autonomia para a empresa quanto sua metodologia para a execução dos serviços. 

 

 Em face do exposto, a redação do edital e anexos se encontra em conformidade 

com a necessidade de contratação do objeto, no tocante aos materiais a serem utilizados 

no período exigido em contrato, com observância a NCCA. 

 

 Em face do exposto, no que tange aos materiais a serem utilizados no período 

exigido em contrato, entendemos improcedente o pedido da impugnante. 
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 V - DA DECISÃO DO COMITÊ PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

COMPETITIVA 

 

 Ante o exposto, este membro titular do Comitê Permanente de Avaliação 

Competitiva, decide conhecer a Impugnação interposta pela empresa ATRATIVA 

SERVIÇOS GERAIS LTDA, no processo de Avaliação Competitiva referente ao edital nº 

0009/2021, oriundo do Processo nº 0410/2021, e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO 

PARCIAL, para retificação do edital e posterior republicação, com reabertura de prazo.  

 

 

Foz do Iguaçu, 01 de outubro de 2021 

 

 

 

  

(Assinado Digitalmente) 

Ingrid Schwarz 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva  

Gestão de Compras – Fundação PTI - BR 
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DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 Nos termos do Art. 18 da NCCA, ante os fundamentos da informação do 

membro titular do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, DECIDO: CONHECER o 

pedido de impugnação formulado pela empresa ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA, e 

no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retificação do edital e posterior 

republicação, com reabertura de prazo. 

 

 Dê-se ampla publicidade e ciência a todos os fornecedores dos termos desta 

decisão. 

 

 

Foz do Iguaçu, 01 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

(Assinado Digitalmente) 

Flaviano da Costa Masnik 

Diretor Administrativo-Financeiro 

 

 

 

 

(Assinado Digitalmente) 

Eduardo Castanheira Garrido Alves 

Diretor Superintendente 
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