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coNcoRRÊructe No: oí/20í9
PROCESSO No:40/2019
ASSUNTO: IMPUGNAçÃO AO EDTTAL DA CONCORRÊNCIA No 01/20í9 TNTERPOSTA PELA
EMPRESA : SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A.

o sERVtÇo AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁCUn E ESGOTO DE ANDIRÁ, através da

Presidente da Comissâo Permanente de Licitação nos termos da Lei n0 8.666/1993, instrumento
convocatorio e demais normas pertinentes, analisa, julga e responde a IMPUGNACÃO ao edital interposta
pela empresa SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A, referente à Licitação - Concorrência no

01t2019, que tem como objeto a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBTENTALMENTE ADEQUADA DE RESíDUOS SOL!DOS
DOMICILIARES.

I. DAS PRELIMINARES

lmpugnação interposta tempestivamente pela empresa SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL
S/A, com fundamento na Leis 8.666/93. Protocolo físico em 1211112019.

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DA IMPUGNANTE

A empresa impugnante contesta que o Edital no item 9.3 não traz corretamente especificado a

fórmula do índice de Endividamento conforme apresentado no resumo abaixo:

um Íator dc, atençõo ao se solicitôr esse índice é que o coeficientc

de e.ndividamento tem duas fórmulas contabilmente aceitas: utilizando-se do

passível cxigível peto Patrimônio Líquido ou pelo Ativo Total.

Nessa vertente, é válido mencionar qur: §e aferem Pontos distintos.

Nessa senda, utilizando-se patrimônio liquido, tcm o intuito de medir,

sobretudo, o grau de dependência da empresa em relação ao capital de

Terceiros, por meio da mediaçâo da relação entre Copitais Próprios, Capitais

de Terceiros e Capitais Aplicados. E pode-st'calcula-lo mediante a aplicaçào

da seguinte Íórmula:

Quoclüütr dü Crdtrlr dr Trrceloort Crpltrú erOffo - Urffiffi

)á no tocante ao Ativo 'Iotal, este atmoia a avaliar a participaçâo
do Capital de Terceiros cm relação ao Ativo Total, ou seia, à perccntage m do

ativo Íinanciada por capital de Tcrceiros. Assim ternos a seguintr,. equação

pâra seu cálculo:

"Vnnô iá ônyni, nntã yo{loíir hnio cahro n imnarlânnia rla áatn o cnhro a ntto ynrâ tom {oiín nnvã o?ôh^mizá-ln? "



sERv,Ço AUTôNIMI uututctpAL DE ÁounE Esooro oe euonÁ
CNPJ: 20.856.995/0001.02 - lE: lsenta

Rua: Jtllnas Gerals, 828 - Centro . At{DlRÁ . PR . CEP 86380{00

Fone: (43) 3538.1710 . E.mail: samae.andlra@gmail.com

A Adminislrasôo, com o devido respeito, mas cntende.se q*t <te

Íornra equivocada apresentou a fórmula com basr' no patrimônio Líquido,
conforme retira-se do itcm 9.3 "e" do instrumento convocatório.

O"ort" qu.. 
"gt.,pro.**sos 

lisit"tórlnr. 
"nt"nd"-s* ""r 

rd*,lr"do .
muito mais usual solicilar a fórmula 4.g indice de endividamento utilir.ando-
se do Exitívet Total (Exigiível Total = Parsível circutante +.plsgivel Exitiyl.l
a Lonto Prazol dividindo:se nglo Ativo Total. pois. aquqlr fórmula otlç se

utilier do Prtrimônio Líouido refere.ee a análise bem especiflcrs, como
preceitua Sergio de ludícibus:

St' o quocie ntc, durantc virios an,os Íor consirtslrtc-__c
acentuadamente maior..q!re um dcnotaria uma dependôneia
exagerada de recursol de terceiros. Estd quocientc é um dos
mais utilizados para relrâtâr o posicionamento das rtmprcrsâ§
com relaçâo aos capitais dc tcrctiros. Grande parte das
cmpresos que vão à Íalência apresr'ntô durânte um período
rslativamentc longo, altos quocir'ntes dc Capitais de
'l'crceiroslCapitais Próprios. ( I U DÍClB Us, 20 I 2)

dizer que, pelas especificidades do írrr{icc de

mais condizente sua solicitaçso para obras de grande vulto.

No mesmo sc.ntido entende o Tntsu.\el DE coNTAs Do EsrÂDo Do
PARÂNÁ, o qual determinou a aplÍcaçâo da fórmula correta no certame da

ouôct.nb rí. Aüuo Toü.t " 
EX.OSI-I§§

^lno 
lolsl

Calha

[nttividamento, é

"Vnnô iá nnla7t nava roíloíir hnio cnhro n imnnrlânria rln áotrn o cnhro n ntto ttnnâ lom foiín hnln o.^h^wizá-ln? "
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Conrpanhia de Saneamento do Paraná, coníorme trecho do recente Acordão

2547 l20l9 abaixo transcrito.

Diante da reÍerida resolução, tem-re quc o índ iee de
endividamerrto geral está de acordo com os padrões aplicados
pela cntidade em suas licitaçôcs, Ocorre, todavia, que a l'
Inspetoria de Controle Externo, ao analisar o edital veriÍicou
que a Íórmula dc cálculo adotada diverg,e do padrão disposto
no citada rcsolução:

[...] Conguanto o Cornunicado 02 tenha alterado o IEG para
menor ou igual a 0,50, o cálculo Para apuração do
endividamento do licitante divcrge do padrão da Resolução,
uma vêz que na licitação a soma do Passivo Circulante com o
Exigível a Lon6o Prazo ú dividido pelo Patrimônio I-íquido,
enquâtrto na Resolução seriam divididos pelo Âtivo Total. Nâo
se trôta de um detalhe contábil, pois a diíercnça no cólculo é

brutol ao alterar o divisor. [...1

Orl, a legislaçào aplicável ao côso dispôe claranrente que os

indiccs previstos no instrumento cunvocaltirio dcvcm scr
devidamente iustiÍicados no processo admlnlstrativo, sendo
vedado a utilização de indices incomuns. No caso t'm cspécie
não se vr:riíica a respeclivo iustiÍicotiva, dc modo que o indice
incomunr pode ter representad«r restrição à competitividade.
Dr:stc modo, voriÍicade a irragularidadc na Íórmula aPlicada
pare efcriçto do Endlvidrmcnto Gcrel. cabivel a

r-.- 
t!!..t-9 lY g....t^If...r...v g:.-., L5y.w:. .

respongebilizasão dos sitnetários do instrumcnto
convocatórlo.

Âssim. apllco uma multa rdmlnistretlva Prevlstr no arlito E7.

inciso lV, rlíner't', da Lei Complemcntrr n'll3/05, a cada

um dos rtsponsáveis, Srs. Ernane Flár'io Pereira e [,uciano
Vald.rio Dr.llo Machado.

Nesta seara, é cristalino o entendimcnto que Administraç[o dcve

apres(,ntar a fórmula de índice de endividamento usual e melhor aplicado ao

caso, seia a divisão pelo Ativo Total, sob pena inclusive de sançâo aos

resp«rnsáveis.

"Vnrâ iá hã/^7t nnla ro{loliy haío cnhro n imnnrtânria in ,iatn o cnhro n ntto tnnô tom {oitn nnvn o?nnonizá-ln7 "
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Ainda assim, veia'se cditais cle Muntcipios cuio obieto ó similar:

4.3 Prova do capacidade linarrceira do íequoÍente poí moio do snâh§g das dsmonttreçÔos confábeis do

último exêrcícb iinancoiro, apíesentada! em planilhâ domonstíâtiva. lndican& Ítl&a de liquldez oeral
(LG) e llrdtcc dt EquUez concote {LC}, E[Jal ou malor a i.00 e. grau de sÍrdhddancnto (E) meÍtoí ou
igud a 0.00;

s) Os fuúlcrr aponta«tor dta s«& cahfadoc üorno ss$lo:

LG:(AC+RLP)r(PC+ELP)
C:(AC/FC)

E r (PC r ELPI r(AC + RLP+ AP)

OrÉc:
AC. rthoclrcrdanr
PC - parsho drtu|ottüc
AP. alhopemmoíle
RLP r ÍaellrÀrl I lo,teo Pía:o
ELP . exielvel a bngo Paro

b) Os índloet d61rcrào soÍ §pül§oalsdc corn m márimo 02 (d$as) casas dodmsb' detpersndoso

ardcm&:

tÃcorrêr,cia pública no 03/2019 - Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória

Mcio

INDrcE DE uquloEz cEnÁL:
lltr t I l,0O

lôr[[|l& lLo !âCiELg
Pç r Ell

|".íDtct Dt uQrrrotz oonn§§TE
lll : r l.0O

ÍÔ[uttll tt.c ' ôCpc

GBÂU DE BIDIVIDÂT,IEITO
tE co.30

.&slüuc§'tCrIIS
AÍ

t

Pc ' PúílYo Ortulsnl .

RLPI Rolhávcl lloltÍo Prrro'
tl?r [rlgtwl I Loü8P Pruo'

,,Vnaô iá nn/^7t nnln ro{loíir haio cnhro n imnnr!ânrin àa ,iara a cnhto n n,o tnnâ lom foiín hnYã o?^hnmizá-|n? "
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Veia-sequoemsimplesbuscadiversoscditaisaPresentamfórmula

de cálculo da lE difarente do apresentado no certame em tela, mas uma Prova

tle que a íórmula apresentada não condiz com a realidade e com o usualmente

utilizirdo prra o obieto licitado'

A fórmula aprcsentada no certame em tela pode preiudicar

pàrtici p.r§io de diversas emPresa§ c inclusive a pcrda do foco d'1

Administraçâo em obter um Preço mais vantaioso'

de endividamento.

Por fim, diante do todo exposto para que o certame ocorra dentro

dos ditames lcgais e em conformidadtr com o Tribunais de contas é preciso quc

o edital seia adequado e a fórmula apresentada em relação ao IE devidamente

corrigida.

Diante do exposto, requer-se o recebimento da presente lmpugnação ao Edital' com o

acolhimento das razões expostas para que sejam sanadas as ilegalidades apontadas'

MUNICIPAL DE ÁOUIE ESGO

CNPJ: 20.856.995/000í {2 - lE: lsenta

TO DE ANDIRÁ

r*são Presencial nc o7?120\9 - Municíplo de santo Antônio da Platina

r Tipo dâ lrdE -v.Ãr.".-T- I"di..
*"-:*-_*

I LkrriCrr güd (tG,
LG . tt9 tQLfl!l?c . ElPl .: 

t lrp,oor corionis (tCl
LC ! AC, PC

, EÍldiudlrnento (E) H
^c 

. ürrl.o cíc{lgrlt; RLP 'LsliróYd a lo'tco pí"o'
ÂP ' 3!h.s ÉrÍm#rcrne; ÉLp ' errylíol t iqr§P f'z§^
PC .9a33[o oürritr,

ffiooglzorq - PreÍeitura Municipal de Rolândia

c. lNotcE DE ENDlvtDÀrl[,ItaToõEn tt

!r&rh I prrir'\ur;õo de ,t(unü futüdrtÜ prr rcnrllrrr' tsrlo urt 
'rrlls*ür 

de rirro dr

r.iltltrràâ,ohüdô lr)ü

lG.0{'+Lt.t'rl ÀT, urb
l,(. Írxairrr!(rrtulànlo
tLPr srigivd. lôn$o lÜrrô
ÂY. ôtilT !ol,.l'

toto entende-se que a sollcitação seia Íeita Pelo Passivo

qJ-

,,Vnrô iri nãy^,, frnln ro{lotir hnio cnhro a imnnvtânnin ,ln ,iarn o cnhro n ntto rnnô tom {oiín nnrã o?nh^mi7n-ln/ "
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u. DA REsPosrA e oeclsÃo

Assim, após detida análise da manifestaçáo de impugnaçáo, obedecendo aos princípios que

norteiam a Licitação e a Administração Pública, a Presidente juntamente com a Equipe de Apoio, conclui

por: CONHECER o pedido interposto pela empresa SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/4, para no

mérito JULGAR PROCEDENTE nos termos da fundamentaçâo supra. Ressalta-se que a alteração da

forma de calculo apresentado no Edital poderia restringir a competitividade. As normas que disciplinam esta

Licitação seráo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que

não comprometam o interesse da Administraçáo, a finalidade e a segurança da contratação.

Assim com base nas exposiçÕes acima, a Presidente informa que o presente edital será

encaminhado para retificação pela autoridade competente, às demais clausulas permanecem inalteradas e

será definida nova data de abertura do certame.

Encaminha-se ao Diretor Presidente para as devidas providências.

Andirá, 13 de Novembro de 2019.

,,Vnrô iri nny^7t hnla ro{lotiy hnio cnhto n imnntíânnin ãn áot'n o cnhro n atto ttnrô tom {oitn hntn o'nhnnizá'ln? "


