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NOTA TÉCNICA Nº 008/2011 

 

Brasília, 02 de junho de 2011. 

 

ÁREA:  Finanças 

TÍTULO:  Cuidados nas licitações por empreitada global em obras de engenharia 

 

Muitos municípios, visando diminuir a burocracia aos licitantes, não dão a necessária 

atenção à faculdade prevista no § 4º do art. 31, da Lei 8.666/93 que diz: 

 

"§ 4º. Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade 

operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada 

esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação." 

 

Entretanto, a CNM recomenda a exigência de tal relação pelos entes municipais em seus 

editais diante do que está definido na Súmula 331/11 do TST, que responsabiliza 

solidariamente o ente público por escolher de forma inadequada a empresa terceirizada. 

 

Ocorre ser comum que licitantes de empreitadas globais de obras de engenharia contratem 

diversas obras ao mesmo tempo e não raro, por vezes, compromissos que somados 

ultrapassam a sua capacidade operacional e econômica. 

 

Disso se depreende a necessidade da empresa contratada começar a usar os valores 

recebidos em um contrato para adquirir material para dar continuidade à outra obra em 

diferente contrato, ou mesmo, para o pagamento de seus funcionários formando uma "bola 

de neve" que poderá fragilizar a empresa ocasionando sua inadimplência com 

fornecedores, ou atraso nas obras, podendo chegar até ao estado falimentar. 

 

Neste caso, é notório que os credores comecem a procurar o órgão contratante para reaver 

seus prejuízos, tentando receber de volta as mercadorias não pagas que estão alocadas na 

obra, ou ainda, no caso dos funcionários, intentarem ações trabalhistas baseadas na 

responsabilidade solidária. 



 

No primeiro caso, a desresponsabilização se dá pela fiscalização dos encargos patronais 

devidos pelo contratado1 e no segundo, pelos cuidados de exigir no processo licitatório a 

relação dos compromissos assumidos, segundo o §4º supracitado, com o exame da real 

capacidade patrimonial da empresa participante pelo setor de contabilidade, que dela fará 

laudo se constatada a insuficiência. Deve então a Comissão de Licitações inabilitar a 

empresa, justificando em ata o motivo comprovado pelo laudo técnico da contabilidade em 

confronto com o Balanço patrimonial apresentado, evitando possíveis prejuízos ao erário e 

transtornos à administração. 

 

A contratação de empresa cuja capacidade financeira ou operacional possa colocar em risco 

o sucesso de um projeto pode ser considerada inadequada pelos controles e ao alcance da 

improbidade administrativa. 
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1 Sobre o assunto, matérias editadas no site da CNM em 25/05/2011 "TST altera súmula 

331 que pode beneficiar Municípios" e em 06/06/11 "CNM orienta sobre responsabilidade 

em contratos de terceirização" e nota técnica nº  007/2011. 
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