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Endereçamento: INSTITUTO GONÇALO MONIZ – FIOCRUZ-BA  

Pregão Eletrônico nº 01/2022 
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LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n° 03.659.631/0001-05, localizada na Rua São Marcos, Bairro Ibes, n° 257, 

Vila Velha/ES, CEP 29108-324, representada por LEANDRO POLONI MENEZES, CPF 

n° 116.977.517-92 vem, tempestivamente, oferecer IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelos 

motivos de direito a seguir expostos: 

 

I. DO DIREITO A REFORMA DO EDITAL 

A subscrevente tem interesse em participar do pregão nº 010/2022, cujo objeto é  

 

[...] a contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviços de Limpeza, Conservação e de Jardinagem para o 

campus do Instituto Gonçalo Moniz - Fundação Oswaldo Cruz 

– Bahia (IGM/Fiocruz-BA) e outros espaços cedidos à 

Instituição, onde funciona a subunidade do CIDACS, 

localizada no Parque Tecnológico da Bahia, [...] (grifo nosso) 

 

Contudo, verificou as seguintes inconsistências: 

 

I.I Das condições de habilitação econômico-financeira 

A primeira incongruência registrada diz respeito a falta de exigência do Capital 

Circulante Líquido ou Capital de Giro. 

Essa exigência se encontra prevista na Instrução Normativa n° 5/2017 - IN do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no Anexo VII-A, item 11.1, letra b 

e c, respectivamente, quando diz “11.1 Nas contratações de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração deverá exigir [...]” 

 

b) 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 
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patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social. (grifo nosso) 

 

A previsão da alínea acima tem o escopo de demonstrar a capacitação econômica de 

cada licitante para atuar na execução do objeto que se pretende contratar. No entanto, apesar 

de expressa previsão na IN supramencionada, o Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2022 do 

Instituto Gonçalo Moniz não faz menção a requisição do percentual minímo de 16,6% do 

Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro. 

 

I.II Da Qualificação Técnica 

Outra incoerência identificada é em relação a apresentação dos atestados para 

capacitação técnica. O edital n° 01/2022 restringe as informações presentes nesse 

documento, expressando que os atestados devem estar “[...] comprovando que já executou 

objeto compatível, em prazo, com o que está sendo licitado, [...]”. Entretanto, o Tribunal de 

Contas da União - TCU possui entendimento contrário: 

 

1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, 

os atestados de capacidade técnica devem comprovar a 

habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a 

aptidão relativa à atividade a ser contratada, como o ocorrido no 

pregão eletrônico 3/2014 (item 10.4.3.1 do edital - exigência de 

atestados para serviço de secretariado); (Acordão 744/2015-TCU-

Segunda Câmara) (grifo nosso) 

 

No entendimento citado, o TCU firma que a qualificação técnica tem fulcro de 

comprovar a habilidade do licitante de gerir mão de obra e não habilidade em gerir à 

atividade a ser contratada. 

 

Sendo assim, o edital n° 01/2022 não se encontra em conformidade com o entendimento 

do TCU. 

 

II. DOS PEDIDOS DE REFORMA DO EDITAL 

Em face do exposto, requeremos que a presente IMPUGNAÇÃO seja julgada procedente, 

com efeito de constar no Edital a seguinte alteração: 

a. A inclusão da porcentagem de 16,6% referente ao Capital Circulante Líquido 

ou Capital de Giro, conforme letra b do item 11.1 do Anexo VII-A  da 

Instrução Normativa n° 5/2017 do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 

b. A mudança da redação referente a qualificação técnica, retirando que a 

comprovação deve ser feita com apresentação de atestado que prove a gestão 

de serviço igual ou semelhante ao objeto da licitação, para constar que a 

comprovação deve ser com apresentação de atestado que prove a aptidão na 

gestão de mão de obra, conforme Acórdão n° 744/2015 da 2ª Câmara do 

TCU. 
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Vila Velha, 30 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA 

 
 

 
 

 


