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EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  POPULAR.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PUBLICADO PELO MUNICÍPIO DE
PATOS.  CONCESSÃO  DE  SERVIÇOS  DE  IMPLANTAÇÃO  E
OPERACIONALIZAÇÃO  DO  ATERRO  SANITÁRIO  MUNICIPAL.
EXIGÊNCIA  DE  ÍNDICES  DE  LIQUIDEZ  E  ENDIVIDAMENTO.
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  31,  §5º,  DA  LEI  Nº  8.666/90.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  TÉCNICA,
DESPROPORCIONALIDADE  E  RESTRIÇÃO  À  COMPETITIVIDADE.
LICITAÇÃO QUE RESULTARÁ EM CONTRATAÇÃO DE ALTO CUSTO POR
LONGO  INTERVALO  DE  TEMPO.  AUSÊNCIA  DA  PROVA  DA
DESPROPORCIONALIDADE  E  DA  LIMITAÇÃO  DA  CONCORRÊNCIA.
ÍNDICES  JUSTIFICADOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO NEGADO DA REMESSA E
DO APELO. 

1.   "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." (Art. 31, §5º, da Lei nº 8.666/90). 

2. O ato discricionário de exigir, em sede de licitação, índice de liquidez superior a
dois pontos e índice de endividamento inferior a quarenta e cinco centésimos de um
ponto, visando garantir a satisfação do contrato administrativo celebrado, somente
será considerado ilegal acaso reste demonstrada a restrição à competitividade ou a
desproporcionalidade  da  sua  aplicação  no  caso  concreto,  o  que  não  ocorreu  na
hipótese vertente.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação e
à  Remessa  Necessária  n.º  0003061-03.2012.815.0251.,  em  que  figuram  como
Apelante Igor de Lucena Mascarenhas e como Apelado o Município de Patos.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  da  Remessa
Necessária, negando-lhes provimento.

VOTO.
 

Igor  de  Lucena  Mascarenhas  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Patos, f. 239/242v, nos autos da Ação
Popular por ele ajuizada em desfavor daquele Município, que julgou improcedente



o pedido de anulação do Edital de Concorrência Pública para outorga da concessão
de serviços de implantação e operacionalização do Aterro Sanitário Municipal, ao
fundamento de que o seu item 14.4.2.5, que exige o cumprimento de determinados
índices  de  liquidez  e  de  endividamento,  não  agride  a  Lei  de  Licitações,  nem
tampouco a Constituição Federal, submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição
obrigatório. 

Em suas Razões, f. 257/265, alegou que os exacerbados índices estabelecidos
na referida disposição editalícia, além de não possuírem fundamentação técnica e
não  serem  usualmente  empregados,  ocasionaram  a  participação  de  apenas  uma
empresa, restringindo a competitividade.

Requereu, ao final, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente
o pedido.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f.  266/272, pugnando pela
manutenção  do  Decisum  ao  argumento  de  que o  próprio  Tribunal  de  Contas
considerou a razoabilidade dos índices empregados.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  meritório,  f.  282/285,  opinando
pelo desprovimento do Recurso e da Remessa Necessária, por entender que a própria
Lei n.º 8.666/90 permite que a Administração estabeleça critérios para os licitantes
demonstrarem a sua capacidade financeira, não tendo o Apelante se desincumbido
do  ônus  de  demonstrar  a  ilegalidade  dos  índices  aplicados  pelo  Ente  Público
apelado.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e nos
termos do art. 19, da Lei nº 4.717/651, da Remessa Necessária, analisando-as
conjuntamente.

O Município de Patos publicou Edital de Concorrência Pública nº 02/2012,
f.  15/111,  do  Anexo,  com o objetivo  de  outorgar,  pelo  prazo  de  vinte  anos,  os
serviços de implantação e operação do Aterro Sanitário Municipal, no valor de  R$
38.000.000 (trinta e oito milhões de reais).

O referido instrumento editalício estabeleceu, por meio de sua cláusula 14.42,
a documentação necessária para a habilitação econômico-financeira dos licitantes,
exigindo, a partir item 14.4.23, a apresentação de índices financeiros satisfatórios, a
serem apurados nos seguintes termos:

14.4.2.1.  Índice de  Liquidez  Corrente  – O cálculo do índice de  liquidez  corrente
define a capacidade da Licitante em liquidar seus compromissos a curto prazo. Para
fins de habilitação neste Edital, obtém-se o índice de liquidez corrente da seguinte
fórmula:

ILC = AC/PC, onde:

1 Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a
ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. 

2 QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-FINANCEIRA: A  documentação  relativa  à  habilitação
econômico-financeira será constituída por:

3 14.4.2.  Apresentar  relação  dos  índices  financeiros  para  fins  de  comprovação  de  boa  situação
econômico-financeira da Licitante, a ser avaliada pelos seguintes índices a serem apurados do Balanço
Patrimonial e demonstrativo de resultados contábeis:



ILC = Índice de Liquidez Corrente.
AC = Ativo Circulante.
PC = Passivo Circulante.

14.4.2.2. Índice de Liquidez Geral – O cálculo do índice de liquidez geral defina a
capacidade  da Licitante  de  liquidar  a  totalidade  dos  seus  compromissos,  ou  seja,
mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para
cada  real  de  dívida.  Para  fins  de  habilitação  neste  Edital,  obtém-se  o  índice  de
liquidez geral pela seguinte fórmula:

ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo.

14.4.2.3. Índice de Endividamento Total – O cálculo do índice de endividamento total
mede a participação de recursos financiados por terceiros,  sendo um indicador de
risco  da  Licitante.  Para  fins  de  habilitação  neste  Edital,  obtém-se  o  índice  de
endividamento total pela seguinte fórmula:

IET = (PC + ELP)/PL onde:

IET = Índice de Endividamento Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido.

14.4.2.4.  Índice  de  Endividamento  a  Curto  Prazo  –  O  cálculo  do  índice  de
endividamento a curto prazo mede a proporção dos capitais de terceiros captados a
curto  prazo  em  relação  aos  capitais  próprios,  sendo  um  indicador  do  grau  de
endividamento  da  Licitante  a  curto  prazo.  Para  fins  de  habilitação  neste  Edital,
obtém-se o índice de endividamento a curto prazo pela seguinte fórmula:

IECP = PC/PL onde:

IECP = Índice de Endividamento a Curto Prazo
PC = Passivo Circulante
PL = Patrimônio Líquido.

No item 14.4.2.5, por sua vez, o Edital prescreve os valores mínimos que os
referidos  índices  deverão  atingir  para  que  a  empresa  licitante  seja  considerada
habilitada, in verbis:

14.4.2.5.  Visando  estabelecer  critérios  objetivos  para  a  contratação  de  empresa
idônea, será considerada habilitada a prosseguir neste Certame a Licitante que vier
apresentar comprovação de boa situação econômico-financeira, a ser avaliada através
dos  valores  de  índices  extraídos  do  balanço  patrimonial  apresentado,  a  atingir,
concomitantemente, todas as condições e valores abaixo relacionados:

Índices Financeiros Condição de Habilitação Valor

Índice de Liquidez Corrente Igual ou Superior 1,90

Índice de Liquidez Geral Igual ou Superior 2,90

Índice de Endividamento
Total

Igual ou Superior 0,25

Índice de Endividamento a
Curto Prazo 

Igual ou Superior 0,18

O  Autor,  ora  Apelante,  alega  que  os  índices  exigidos  pelo  Edital  são



desproporcionais e carecem de fundamentação técnica, além de terem impedido a
habilitação de outras empresas no Certame, razão pela qual pleiteou a declaração de
nulidade da Licitação.

O § 5º do art.  31 da Lei 8.666/19934 dispõe que a comprovação de boa
situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, por meio do cálculo de
índices  contábeis  previstos  no  edital  e  devidamente  justificados  no  processo
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório,  vedando,
todavia, a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação da
capacidade de cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Os  Tribunais  de  Justiça  pátrios,  interpretando  o  referido  dispositivo,
firmaram entendimento no sentido de que o ato discricionário de exigir, em sede de
licitação, índice de liquidez superior a dois pontos e índice de endividamento inferior
a quarenta e cinco centésimos de um ponto, visando garantir a satisfação do contrato
administrativo celebrado, somente será considerado ilegal acaso reste demonstrada a
restrição  à  competitividade  ou  a  desproporcionalidade  da  sua  aplicação  no  caso
concreto5.

4 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
[…].
§ 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. 

5 AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E
CONTRATO.  CONCESSÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  EXPLORAÇÃO  DO  ESTACIONAMENTO
ROTATIVO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO. LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DO CERTAME.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. […]. Não há ilegalidade
quanto à exigência de índice de Liquidez Geral da empresa licitante superior a 2,00, observado o
critério de oportunidade e conveniência da Administração, visando garantir a municipalidade de que a
empresa tenha condições de cumprir o contrato celebrado. [...]. (Agravo Nº 70058608100, Vigésima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado
em 27/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
COM  PEDIDO  LIMINAR.  LICITAÇÃO.  CONCORRÊNCIA.  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DE
ENGENHARIA ELÉTRICA.  AÇÃO MANDAMENTAL PRETENDENDO A SUSPENSÃO DO
PROCESSO  LICITATÓRIO.  DECISÃO  DE  NÃO  CONCESSÃO  DA  MEDIDA  LIMINAR.
RECURSO  EM  QUE  SE  SUSTENTA  A  ILEGALIDADE  DA  REQUISITO  DE  CADASTRO
PRÉVIO JUNTO À COPEL E A INVIABILIDADE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL E
CORRENTE  E  DO  GRAU  DE  ENDIVIDAMENTO  EXIGIDOS  PELO  ÓRGÃO  PÚBLICO.
EXIGÊNCIA  DE  QUE  A  EMPRESA  INTERESSADA  NA  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DE
ENGENHARIA  ELÉTRICA  TENHA  REGISTRO  CADASTRAL  JUNTO  À  COPEL.
RAZOABILIDADE.  AMPARO  NO  ART.  34,  §  2º,  DA  LEI  N.º  8.666/93.  IMPOSIÇÃO  DE
ÍNDICES  DE  LIQUIDEZ  PARA  COMPROVAÇÃO  DA  QUALIFICAÇÃO  ECONÔMICO-
FINANCEIRA DA EMPRESA INTERESSADA.  PREVISÃO NO ART. 31, §§ 1º E 5º,  LEI N.º
8.666/93.  PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO  NÃO  ILIDIDA.
INVIABILIDADE  DOS  PARÂMETROS  FIXADOS  NÃO  DEMONSTRADA. DECISÃO  DE
PRIMEIRO  GRAU  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO.  PROVIMENTO  NEGADO.  (AI
7615892 PR 0761589-2 - Órgão Julgador 4ª Câmara Cível – Publicação DJ: 664 Julgamento 21 de
Junho de 2011 – Relator Maria Aparecida Blanco de Lima)

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LICITAÇÃO.
CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  FORNECIMENTO,  GERENCIAMENTO,  IMPLANTAÇÃO  E
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO  DEVIDAMENTE  JUSTIFICADOS.  RESTRIÇÃO  À  COMPETIVIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  […]. e) Noutro aspecto, a Administração Pública possui discricionariedade para
escolher  qual  índice  de  endividamento  utilizar  para  a  avaliação  da  capacidade  financeira  dos
licitantes, porquanto é ela que tem como melhor avaliar quais as garantias são relevantes para o tipo



No caso dos autos, conquanto tenha sido anexada a estes autos a cópia de
quase todo o procedimento licitatório, não há nesta documentação a prova de que a
participação de apenas uma licitante no Certame (Light – Engenharia e Comércio
Ltda.) tenha sido causada pela aplicação do item 14.4.2.5, do Edital de Concorrência
Pública.

O Recorrente, por outro lado, alega que os índices contábeis especificados
no referido dispositivo destoam daqueles empregados em procedimentos similares,
trazendo  para  respaldar  a  referida  argumentação  os  parâmetros  utilizados  em
Licitações  realizadas  nos  Municípios  de  Ji-Paraná/RO,  Andradas/MG  e  Porto
Alegre/RS, o que não comprova que os índices previstos contratualmente divergem
dos que são aplicados em outros Entes da Federação.

O Edital  de Concorrência  Pública,  na verdade,  refere-se à  concessão de
serviços de alto custo (R$ 38.000.000,00) por longo lapso temporal (vinte anos),
necessitando  do  emprego  dos  índices  contábeis  ora  impugnados,  porquanto  eles
comprovarão,  de  forma  robusta,  a  solvência  da  empresa  vitoriosa,  garantindo  o
efetivo cumprimento do contrato administrativo.

Em que pese o Tribunal  de Contas  do Estado da Paraíba  haver  julgado
irregulares  a  Licitação  e  o contrato administrativo  dela  decorrente,  f.  189/191,  a
presente Ação cinge-se exclusivamente à ilegalidade do item 14.4.2.5 do Edital de
Concorrência Pública, não declarada no Acórdão proferido por aquela Corte.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação  e  a  Remessa Necessária,  nego-lhes
provimento.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão o Excelentíssimo Promotor de Justiça convoca-
do Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

de empreendimento que pretende contratar. f) Ademais, não se pode esquecer que a exigência de
qualificação  econômico-financeiro  visa  dar  segurança  à  Administração  de  que  a  licitante  possui
condições  econômico-financeiras  de  arcar  com os  deveres  contratuais.  g)  Nessas  condições,  não
verifico  a  restrição  à  competividade,  nem  a  existência  de  contradição  nos  formatos  de  vales
refeição/alimentação exigidos pela Administração,  e,  nem verifico a abusividade na exigência do
índice de endividamento. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1294211-1 - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 16.12.2014)

LICITAÇÃO  Cláusula  do  edital  que  exige  índice  de  endividamento  igual  ou  inferior  a  0,45
Admissibilidade Inexistência de ilegalidade Aferição que se ajusta ao dever de boa gerência da coisa
pública  Igualdade  entre  os  licitantes  preservada Mantida a  denegação  da ordem em mandado de
segurança Apelação não provida. (APL 03533605920098260000 SP - Órgão Julgador 5ª Câmara de
Direito Público – Publicação 04/09/2013 – Julgamento 12 de Agosto de 2013 – Relator Fermino
Magnani Filho)


