
 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS 
 
DATA: 25/06/2019 
 
PERGUNTA: Considerando que o Pregão em referência foi suspenso novamente com data de abertura para 
o dia 27/06, pergunta-se: 
As vistorias realizadas, serão validas ou teremos que realiza-las novamente? 
RESPOSTA: Não será necessário realizar nova visita. 
 
Qual o valor estimado da contratação? 
Resposta: Conforme a Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016 - art. 34), a CEASA/Campinas não tem a 
obrigatoriedade de divulgar o valor estimado para contratação. 
 
De acordo com a CCT SP013703/2018, a cláusula vigésima trás o seguinte parágrafo: "Parágrafo quinto - 
Fica permitida a substituição do Convênio Médico por cesta básica suplementar em espécie ou cartão 
eletrônico de alimentação, a ser fornecida mensalmente, no valor mínimo de R$ 142,14 (cento e quarenta 
e dois reais e quatorze centavos), devendo ser descontado do empregado o percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor da cesta básica, desde que a substituição seja feita mediante Acordo Coletivo com o 
respectivo Sindicato Profissional da Base Territorial, precedido de autorização dos empregados, reunidos 
em Assembleia Geral específica, que deliberarão sobre a troca.". Pergunto: a licitante deve considerar de 
forma obrigatória a Assistência Médica ou pode ser considerada Cesta Básica? 
Resposta: A empresa deverá respeitar a Convenção da categoria.  
  
Caso a resposta do questionamento 2 for positiva para a Assistência Médica, a licitante deve considerar a 
cesta básica exigida da cláusula décima oitava da CCT SP013703/2018? Ficando Assistência Médica mais 
Cesta Básica. 
Resposta: A empresa deverá respeitar a Convenção da categoria.  
 
Caso a resposta do questionamento 2 seja positivo para Cesta básica, a licitante deve considerar apenas 
uma Cesta Básica de R$ 142,14 com desconto de 5%, para elaboração da planilha de custos individuais? Ou 
deve ser considerado duas cestas? sendo uma da cláusula décima oitava e outra da vigésima. 
Resposta: A empresa deverá respeitar a Convenção da categoria. 
 
A planilha de composição de custos individuais de cada posto deve ser apresentada junto com o envelope 
de número 1 no momento do pregão? Ou será solicitada apenas ao vencedor com prazo de até 2 dias úteis 
para apresentar reajustada com o último lance? 
Resposta: Favor atentar-se ao Modelo de Proposta Comercial, item d - Apresentar em anexo - Planilha 
orçamentária detalhada demonstrando a composição do custo ofertado (anexo III) 
  
A licitante pode utilizar os encargos sociais conforme a sua realidade ou deve seguir o percentual da CCT? 
Resposta: A empresa deverá respeitar a Convenção da categoria.  

Será solicitado, no momento da implantação, os registros das armas que serão implantadas pelo vencedor?  
Resposta: Sim. 
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A vencedora terá um prazo para implantar o armamento ou deve ser de forma imediata junto com os 
postos? 
Resposta: Imediata. 
 
A CCT SP013703/2018 informa na Cláusula décima terceira o adicional noturno de 20%. Para a isonomia 
das propostas, a licitante deve considerar o percentual de 20%, ou deve incluir a hora noturna reduzida, 
ficando 37,14%? 
Resposta: A empresa deverá respeitar a CLT e CCT. 
 
Na CCT SP013703/2018 traz na Cláusula décima sexta a PPR (PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS). Tendo em vista que o anexo II proposta comercial não inclui esse benefício do empregado, 
devemos desconsiderar dos nossos cálculos? Quem considerar o PPR na planilha será desclassificado? 
Resposta: A Planilha de Custos trata-se de um modelo, a licitante deve incluir os benefícios da CCT. 
 
Conforme item do edital: "7.2. Para referência de cobrança será considerado pela Ceasa/Campinas, horário 
sem interrupção serão pagas 12 (doze) horas corridas por vigilante, sendo de responsabilidade da 
contratada o cumprimento de tal dispositivo, dessa forma a Contratada deverá providenciar um quadro de 
vigilante para a cobertura no intervalo de almoço e jantar.", a licitante deve considerar a cobertura de 
almoço e janta. Para a isonomia das propostas, quantos postos cada almocista cobre no período diurno? E 
quantos postos cada jantista cobre no período noturnos? 
Resposta: 03 postos no período diurno e 03 postos no período noturno.  
 
No anexo II proposta comercial, é informado no primeiro módulo "4 - Valor da Reserva Técnica". Pergunto: 
devemos considerar reserva técnica para prestação dos serviços? Caso positivo, qual percentual devemos 
considerar nessa linha da proposta? Ou quantos funcionários devemos considerar para reserva? 
Resposta: A Planilha de Custos trata-se de um modelo, a licitante deve analisar a necessidade. 
 
No Edital, item 6.1, informa o seguinte: " * DEVERÁ SER PREVISTO UM ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) VIGILANTES 
PARA O MERCADO DE FLORES CONFORME DESCRITO ABAIXO: Domingo das 18h00min às 06h00min de 2ª-
feira; 4ª feira das 18h00min às 06h00min de 5ª feira.". Pergunto: Esses postos de domingo e quarta devem 
ser considerados como acréscimo no escopo, sendo um serviço semana durante toda vigência do contrato? 
Resposta: Sim. 

  
Ainda sobre o item mencionado no questionamento 13, devemos considerar 2 postos no domingo e 2 
postos na quarta? Ou o entendimento correto é 1 posto no domingo e 1 posto na quarta? 
Resposta: O entendimento correto é 01 posto no domingo e 01 posto na quarta.   
  
 
Referente à esses serviços eventuais em maio, novembro e dezembro, de qual maneira devemos precificar? 
Tendo em vista que o Anexo III - Quadro Resumo, precifica posto por mês, e os eventos são postos dia, 
tendo mais um agravante que são os postos diurno e noturno. Para isonomia das propostas os preços dos 
eventos deveriam ser solicitados separados do quadro mensal. 
Resposta: Não há essa necessidade, devendo o cálculo ser feito proporcionalmente. Ressaltando que trata-
se de um modelo de planilha.  
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Os preços estimados pelo Ceasa, foram com base 2019? Mais preciso na CCT SP013703/2018? 
Resposta: Foi realizado estudo, com base nos contratos de outros órgãos, no contrato atual e nos 
orçamentos recebidos (2019). 

 
Para os serviços eventuais (Maio, Novembro e Dezembro) os mesmos serão somados ao valor mensal para 
o critério de Julgamento? Ou devemos dividir o valor total unitário de cada evento por 12 meses? 
Caso seja necessário a inclusão desses valores, como deveremos lançá-los na planilha de Custos aberta e 
Quadro de Resumo de todos os postos do Anexo III? 
Resposta: Sim, o cálculo deve ser feito proporcionalmente. Ressaltando que trata-se de um modelo de 
planilha. 
 
Para o postos de Vigilante Condutor, é solicitado 04 Motocicletas e na tabela de locais e solicitado 03 postos 
desse serviço. É necessário as 04 Motocicletas? 
Resposta:  Sim, uma é reserva. 
 
Referente a Vistoria do local, é obrigatória? 
Resposta: Sim é obrigatório. 
 
Para a precificação de serviços extra nos meses de Novembro e Dezembro é considerado quantos dias? 
Resposta: Em Novembro 2 dias (duas feiras anterior) e Dezembro 2 dias (duas feiras que antecede  a data 
de Natal) conforme o edital. 
 
 
Para o Mercado das Flores é considerado esse acréscimo de 02 Vigilantes quantas vezes ? 
Resposta: Sendo um vigilante no domingo das 18h00min ás 06h00min de 2ª feira e um vigilante na 4ª feira 
das 18h00min ás 06h00min de 5ª feira,  para todas as semanas do mês. 
 
 
O fornecimento da cesta básica é obrigatório? 
Resposta: A empresa deverá cumprir a convenção coletiva da categoria. 

 
Referente aos materiais a serem fornecidos para a contratante especificados no ANEXO I SUBITEM 8.7, eles 
serão no método de comodato? 
Resposta: Sim. 
  
 
Para fins de elaboração de proposta, o posto previsto com a denominação ‘’supervisor fixo‘’ deverá 
contemplar a função ‘’Inspetor de Segurança’’ prevista na convenção coletiva da categoria? 
Tal questionamento torna-se necessário uma vez que o ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA em seu Item 3 
subitem 3.20 prevê a indicação de um profissional da categoria supervisor para realizar semanalmente, em 
conjunto com a contratante, o acompanhamento técnico das atividades, visando à qualidade da prestação 
dos serviços. 
Resposta: Não - No que se refere a este questionamento, será necessário um outro supervisor. 
  



 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. 

Rodovia Dom Pedro I - km 140,5 – Pista Norte 

Barão Geraldo – Campinas/SP – CEP 13082-902 

Fone (19) 3746-1000 

CNPJ - 44.608.776/0001-64          Insc. Estadual – Isento 

http://ceasacampinas.com.br 

 

 

 

Referente ao ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Item 3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA, subitem: 3.26, este curso com uma carga horária mínima de 12 (doze) horas por treinamento 
devendo ser dividido em duas etapas sendo uma teórica e outra prática no interior das instalações da 
Ceasa/Campinas, deverá ser feita nos horários de trabalho? Durante o treinamento deve ter cobertura os 
postos? 
Resposta: Este item foi alterado no novo edital publicado. 
 
O combustível será por conta da Contratante ou da Contratada? 
Resposta: Será de responsabilidade da Contratada. 
  
Referente ao subitem: 7.4. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, será 
aceita como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas, com exceção da certidão constante do item 6.3.1, cujo prazo de validade será 
de 60 (sessenta) dias  
Pergunta-se: O subitem 6.3.1 não se refere a certidão supramencionada, tem um erro de digitação, o item 
correto seria 6.3.1.1 e não 6.3.1? 
Resposta: O item 6.3.1, se refere a certidão negativa de falência. 
  
Tendo-se em vista que o Acórdão 205/2018 - Plenário do Tribunal de Contas da União informa que a 
inclusão do item “reserva técnica” nas planilhas de custos e formação de preços dos contratos com 
empresas prestadoras de serviços terceirizados somente é admitida se houver justificativa prévia e 
expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item, pergunta-se:  
Para a garantia dos efeitos do princípio da isonomia entre os licitantes, as empresas deverão considerar na 
composição dos custos, os itens de reserva técnica previstos no modelo de planilha Anexo III do referido 
edital? 
Resposta: Não há obrigatoriedade, tratar-se de modelo. 
 
 

IMPUGNAÇÕES 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita sob o CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXXXX, prestadora dos serviços de Segurança de Vigilância Patrimonial, vem, por meio 
deste, IMPUGNAR O EDITAL, na modalidade de pregão presencial, n.º 003/2019, pelos fundamentos 
que a seguir expostos. 

O Edital em comento prevê a possibilidade de se impugnar os mesmo até dois dias úteis 
anteriores à data fixada para recebimento das propostas, sendo assim, até o dia 24 de junho de 2019. 
Estando dentro do prazo previsto, passa-se a expor as razões que levaram à impugnação deste edital: 
                                                                         

1. DO ENVELOPE "B" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - DOS ÍNDICES FINANCEIROS 
  

Como pode ser observado no item 6.3.4.1 como documentações para  comprovação da qualificação 
econômica financeira a Ceasa requer a apresentação de índices conforme segue: 

  
Índice de Liquidez Geral - LG: 
LG = (AC+ RLP) / (PC + PNC)  ---- maior ou igual a 1,5 
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Índice de Liquidez Corrente - LC: 
LC = (AC / PC) ---- maior ou igual a 1,5 
  
Solvência Geral - SG: 
SG = (AT) / (PC+ PNC) ---- maior ou igual a 1,5 

  

O dispositivo legal que regulamenta a utilização de índices para avaliar a condição financeira de 
licitantes, encontra-se amparada no artigo 31, § 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores, abaixo transcrito: 
  

"§ 5º A comprovação da 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 a correta avaliação de situação financeira suficiente 
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. " 
  

A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, onde os 
índices que refletem a boa situação financeira de empresas de diversos segmentos do mercado 
encontram-se em doutrinas, jurisprudências e já pacificados em todos os editais publicados no território 
nacional. 

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se, preliminarmente, quatro características a respeito 
da forma de se apurar a qualificação econômico-financeira do licitante: 

 
1. a boa situação financeira deverá ser comprovada de forma objetiva, ou seja, concreta, exata; 
2. os índices contábeis deverão estar expressos no ato convocatório; 
3. o índice escolhido deverá estar justificado no processo; e 
4. será vedada a utilização de índices não adotados usualmente. 

  
Realizada pesquisa na legislação específica e em órgãos que promovem procedimentos licitatórios, 
constatou-se a utilização dos seguintes índices contábeis, conclusivamente, os mais adotados no 
segmento de licitações:  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 
ILG =    Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo  
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo 
Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos 
realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo 
período. 
 
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 
ILC = Ativo Circulante___ 
Passivo Circulante 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos 
realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 
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ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG 
ISG= Ativo Total_________________________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para 
pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. 
 
Para os três índices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado "≥ 1″ é indispensável à comprovação da 
boa situação financeira, sendo certo que o resultado maior que 1 irá variar (1,01; 1,05; 1,10; etc). 
 
ÍNDICES CONTÁBEIS - Situação - ILC, ILG e ISG 
 
•    < (menor) que 1,00: Deficitária 
•    1,00 a 1,35: Equilibrada 
•    (maior) que 1,35: Satisfatória 
  
Diante de todo o exposto, conclui-se pela adoção dos índices que retratam situação financeira 
equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores: 
•    ILG: maior ou igual a 1,00; e 
•    ISG: maior ou igual a 1,00. 
Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA 
da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da 
empresa, colocando em risco a execução do contrato. 
 
Ante o exposto, a exigência do Edital em estipular índices superiores ao utilizado em processo licitatório 
tem-se por violação aos preceitos legais e constitucionais e a Não alteração para os índices conforme 
acima exposto nada mais fará que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo 
que o DERSA deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices 
aqui demonstrados ser os aceitos na legislação que rege o processo licitatório foram democraticamente 
estudados, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na contratação. 
 Com efeito, ao restringir a participação no certame da forma ora vergastada, o edital acabou por negar 
vigência à norma prevista no artigo 3º, caput e parágrafo 1º, da lei 8.666, conforme se vê a seguir:  

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.      (Redação dada pela Lei 
nº 12.349, de 2010)     (Regulamento)      (Regulamento)     (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
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preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991;        (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) Grifamos 

  

É nítido o comprometimento do caráter competitivo da licitação, o que não pode prosperar. 

Nesse sentido sempre foram direcionados os ensinamentos do ilustríssimo mestre Hely Lopes Meireles, 

a saber:  

 "A igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da licitação - agora previsto na 

própria Constituição da República (art. 37, XXI) - pois não pode haver procedimento seletivo com 

discriminação entre participantes, ou com cláusulas do instrumento convocatório que afastem 

eventuais proponentes qualificados ou os desnivelem no julgamento (art. 3º, § 1º)." Hely Lopes 

Meireles, Licitação e Contrato Administrativo, 11ª Edição, Ed. Malheiros Editores, pág. 28  

  

Não obstante, em razão da inclusão de exigências não essenciais que, além de restringir a ampla 
competitividade do certame, impões a certos licitantes a restrição de investimentos, agindo na 
contramão do que se espera da Administração Pública. Ao considerarmos que para uma grande empresa 
investir, por exemplo, tem-se por consequência o seu índice de endividamento mais elevado.  

DOS PEDIDOS  
Por todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção desta Comissão de Licitação, para acolher as 
alegações trazidas a lume e modificar o Edital em apreço no tocante ao item ora impugnado, 
suspendendo o ato convocatório para posterior republicação com a devida correção, como medida de 
obediência ao sistema normativo vigente. 
 
RESPOSTA:  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019 - PROTOCOLO SEI N.º 2019.00000311-04 - OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada/desarmada 
e operador de monitoramento, com a efetiva cobertura dos postos relacionados na tabela de locais, 
para a Ceasa/Campinas. 

IMPUGNAÇÃO: A Centrais de Abastecimento de Campinas S/A, sociedade de economia mista de âmbito 
municipal, inscrita no CNPJ nº 44.608.776/0001-64, conhece a impugnação apresentada pela 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e a considera totalmente 
improcedente, justificando que as exigências quanto a qualificação econômico-financeira do presente 
edital em função do contrato ser considerado pela Contratante um contrato de valor elevado e depender 
de mão de obra terceirizada para sua execução, visto que são solicitados 42 profissionais na área de 
vigilância, desta forma tais exigências buscam preservar a administração pública de eventuais riscos 
contratuais. 

A boa situação financeira da licitante será analisada de forma objetiva, mediante cálculo de índices 
financeiros. Exige-se índice igual ou superior a 1,5 para Liquidez Corrente e Liquidez Geral, e índice igual 
ou inferior a 0,5 para Endividamento Geral. Caso o índice de Liquidez Geral seja inferior ao exigido, será 
aceito o índice de Solvência Geral igual ou superior a 1,5. 
Como é possível perceber aceitamos que embora a empresa não possua Índice de Liquidez Geral que 
atenda ao edital, poderá apresentar o Índice de Solvência Geral nos mesmos parâmetros, exatamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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para não limitar a participação de empresas que possam ter esse índice comprometido em virtude de 
investimentos com obrigação de pagamento a longo prazo. 
Desta forma tais exigências não manifestam ilegalidade ou restrição à ampla competição.  

 

 

 


