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PROCESSO SA/DL  Nº 067 / 2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  041 / 2022 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

RECORRENTE : TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 

RECORRIDO: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 

 

O Pregoeiro do Munícipio de Monte Alto, Estado de São Paulo, no exercício de 

sua competência, tempestivamente julga e responde ao Recurso Administrativo 

interposto pela licitante Trivale Instituição de Pagamento Ltda., com as seguintes 

razões de fato e de direito que abaixo aduz: 

Alega a Recorrente, em síntese, à vista de sua inabilitação, que houve exagero 

cometido pelo Pregoeiro eis que entendeu que a documentação apresentada não cumpria 

as exigências contidas no instrumento convocatório, em especial quanto à não 

apresentação de Índice de Liquidez Corrente – ILC, maior ou igual a 1,00 (um), 

deixando assim, de aplicar ao caso questionado, os Princípios Administrativos da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Discorre, ainda, dizendo dever-se-ia aplicar ao caso em tela o chamado 

“Arredondamento ABNT”, conforme previsto na Norma Brasileira – ABNT NBR5891: 

2014, haja vista que o ILC apresentado pela Recorrente, da ordem de 0,996, seria 

arredondado para 1,00 (um), prática comum no mercado, mas que não foi acolhida pelo 

Pregoeiro. 

Ao final, requer o conhecimento do presente Recurso Administrativo, para que 

proceda a revisão da decisão de inabilitação da empresa Trivale Instituição de 

Pagamento Ltda., com acolhimento aos princípios que norteiam a Administração 

Pública, assim como absorva as previsões contidas na Norma Brasileira – ABNT 

NBR5891: 2014, que permite o chamado “arredondamento”, restaurando a 

competitividade e a razoabilidade do certame. 

Face aos argumentos apresentados pela Recorrente, se faz as seguintes 

considerações: 

Inicialmente cumpre esclarecer que os processos licitatórios têm como finalidade 

atender às demandas da Administração, com foco no interesse público, através da 

seleção da proposta mais vantajosa, possibilitando a ampla participação e 

competitividade dos licitantes, sempre respeitando o princípio da isonomia. 
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Destaca-se, no caso em análise, que a modalidade utilizada na licitação é o 

pregão, sendo que tal modalidade possui regulamentação específica, qual seja, a Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

No que se refere à Lei Federal nº 8.666/1993, conforme disposto no art. 9º da Lei 

Federal n.º 10.520, haverá aplicação subsidiária nos pregões naquilo que este último não 

dispuser. 

Portanto, lançando mão da previsão contida na Lei Federal nº 8.666/93, em 

relação ao caso ora questionado, podemos assim expressar, no sentido de compreender e 

rebater os argumentos apresentados pela empresa Recorrente em sua peça recursal. 

O artigo 31, § 5º da Lei nº 8.666/93 prevê que “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”. 

Logo, da expressa redação legal, se evidencia que a Administração pode 

legitimamente exigir índices contábeis como critério de habilitação do certame, visando 

a garantir que apenas empresas que possuam a devida qualificação econômico-

financeira possam contratar com o Poder Público, sobe pena de se comprometer a 

devida execução contratual, atrelada ao interesse público. 

Nesse ínterim, destaco que a finalidade precípua da exigência de comprovação do 

grau de endividamento é manter a execução continuada do serviço contratado, 

evidenciando, dessa forma, o chamado interesse público da Administração. 

Portanto, o Índice de Liquidez Corrente é critério legítimo e legal, comumente 

adotado nas licitações com objeto similar, inserindo-se na discricionariedade da 

Administração Pública em poder fixa-los da forma mais benéfica e vantajosa à execução 

do contrato, atentando para suas especificações e regular execução, visando, sobretudo, 

a melhor segurança ao contratar. 

Face à discricionariedade conferida em linhas acima ao Gestor Público, em poder 

aplicar as exigências habilita tórias de acordo com as peculiaridades do objeto, consta 

no instrumento editalício a seguinte exigência: 

“[...] 

5.1.3 – Em relação à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

[...] 
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C.1) Índice de Liquidez Corrente = 1,00 (um), indica quanto a empresa possui em 

recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total 

de suas dívidas de curto prazo. Ou seja, quanto maior, melhor, pois para cada real de 

dívida em curto prazo, existe um real no ativo circulante, cuja apuração far-se-á pela 

seguinte fórmula: 

ATIVO CIRCULANTE 

ILC = PASSIVO CIRCULANTE 

Nota-se, perfeitamente, que a cláusula supracitada exige das licitantes a 

comprovação de sua qualificação econômico-financeira, estando tal exigência de acordo 

com o que a Administração Municipal entende ser pertinente e necessário para a 

prestação dos serviços licitados. 

Importante aduzir que a liquidez corrente é um indicador utilizado para medir a 

capacidade que uma empresa possui, a curto prazo, de arcar com todas as suas 

obrigações. Portanto, se a liquidez for igual a 1,00, o capital e as obrigações são 

equivalentes, e, caso maior do que índice se entende que a empresa possui capital 

disponível suficiente para arcar com as suas obrigações de curto prazo. 

No caso em análise, como aduzido em linhas acima, a Recorrente insurge-se 

contra decisão que a inabilitou no certame, alegando, em síntese, que: “houve exagero 

cometido pelo Pregoeiro eis que entendeu que a documentação apresentada não 

cumpria as exigências contidas no instrumento convocatório, em especial quanto à não 

apresentação de Índice de Liquidez Corrente – ILC, maior ou igual a 1,00 (um), 

deixando assim, de aplicar ao caso questionado, os Princípios Administrativos da 

proporcionalidade e razoabilidade; dever-se-ia aplicar ao caso em tela o chamado 

“Arredondamento ABNT”, conforme previsto na Norma Brasileira – ABNT 

NBR5891:2014, haja vista que o ILC apresentado pela Recorrente, da ordem de 0,996, 

seria arredondado para 1,00 (um), prática comum no mercado, mas que não foi 

acolhida pelo Pregoeiro”. 

Contudo, razão não lhe assiste, pois como prova de capacitação financeira, 

conforme reza a Cláusula 5.1.3 do Edital, o Índice de Liquidez Corrente exigido pela 

Administração Pública Municipal, obtido através da analise do Balanço Patrimonial 

com a aplicação da fórmula ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, deve ser maior 

ou igual a 1,00.  

Destaco, conforme a própria Recorrente aduz em sua peça recursal, que o ILC 

apurado em seu Balanço Patrimonial foi da ordem de 0,996, portanto, menor do que o 

índice exigido no instrumento editalício, que é de 1,00 (um).  Dessa forma, fica evidente 

que a Recorrente não cumpriu fielmente com a exigência contida no Edital, razão pela 

qual se deu sua inabilitação.  
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Importante observar que tanto o índice contábil, assim como a fórmula para o 

cálculo e o valor esperado para a habilitação, estão objetivamente expressos no 

instrumento convocatório, dessa forma não há o que se falar em ter se deixado de 

utilizar os princípios administrativos da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a 

não aplicação do chamado “Arredondamento ABNT”, por sinal, em se tratando de 

matéria contábil, em que busca a capacidade financeira da licitante, inaplicável para o 

caso em análise.  

Assim, com base nos demonstrativos contábeis apresentados pela Recorrente e 

acostados aos autos, a aplicação da fórmula estritamente como prevê o Edital, comprova 

índice inferior ao previsto, conforme segue: 

ILC = Ativo Circulante (AC)/ Passivo Circulante (PC) 

ILC = 322.175.235,28 / 323.290.990,89 

ILC = 0,996 

De mais a mais, o Pregoeiro não pode simplesmente desconsiderar a própria 

exigência contida no edital, e permitir a habilitação de uma licitante que não atenda aos 

requisitos da habilitação. A atuação do Pregoeiro, portanto, é determinada pelo disposto 

no edital, nos termos do consagrado princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

Por derradeiro, se conclui que a alegação da Recorrente de que se deveria lançar 

mão aos princípios administrativos da proporcionalidade e razoabilidade, assim como 

para aplicação do chamado “Arredondamento ABNT”, não procede, razão pela qual se 

entende que seja mantida a inabilitação da Recorrente Trivale Instituição de 

Pagamento Ltda, pela apresentação de índice de liquidez corrente inferior ao previsto 

no instrumento, não atendendo, portanto, ao requisito para a qualificação econômico-

financeiro, nos termos do Edital. 

Pelas razões expendidas, este Pregoeiro decide conhecer do Recurso 

Administrativo interposto pela Trivale Instituição de Pagamento Ltda., para, no 

mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Inabilitação da ora Recorrente. 

Monte Alto/SP, 18 de Outubro de 2022. 

 

José Roberto Andrade Salgueiro 

Pregoeiro 
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GABINETE DA PREFEITA 

 
PROCESSO SA/DL  Nº 067 / 2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  041 / 2022 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
RECORRENTE : TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. 
RECORRIDO: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI 

 

MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, 
Prefeita do Município de Monte Alto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento nos 
artigos 109, § 4º, da Lei federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, apresenta a 
seguinte... 

 
DECISÃO FINAL 

 
     Vistos e analisados os autos do Processo SA/DL 
nº 67/2.022, referente ao Pregão nº. 41/2.022, que objetiva a contratação 
de empresa para prestação de serviços de administração, 
gerenciamento, fiscalização, supervisão, emissão e fornecimento de 
cartão magnético ou eletrônico com chip ou de similar tecnologia, para 
servidores públicos, o recurso interposto pela empresa Trivale Instituição 
de Pagamento Ltda foi conhecido, por ter sido apresentado nas 
formalidades legais, E quanto ao mérito, considerando a decisão do 
Pregoeiro encartado nos autos, inegavelmente consistente, do ponto de 
vista legal, decide negar provimento ao presente recurso, julgando-o 
improcedente, para efeito de manter a decisão do Pregoeiro proferida na 
sessão pública do pregão. 
 
Monte Alto, 18 de outubro de 2.022. 
 

 
 

Maria Helena Aguiar Rettondini 
Prefeita Municipal 


