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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 031/2022. 

Tomada de Preços nº 002/2022. 

 

 

Objeto: - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE PROPOSTA 

MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA EXTRUSADA EM CONCRETO 

USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO 

E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A 

METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS 

VIGENTES. 

A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ 

EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO 

MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 

ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 
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CONTRIBUIÇÕES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

I – DA PRELIMINAR. 

 

 Impugnação interposta INTEMPESTIVAMENTE pela empresa PAVICAN 

PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 03.091.412/0001-72. 

 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO/IMPUGNAÇÃO. 

 

 Alega a impugnante que o Município no instrumento editalício faz 

exigências ilegais e excessivas e desarrazoadas, que restringem o caráter competitivo do certame 

e fere a lisura da legalidade do procedimento licitatório, impondo-se a sua reformulação e 

consequente republicação, senão vejamos: 

 

Para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, o edital ora 

objurgado está exigindo, na cláusula 8.3.7.1.1 alínea “a”, de forma completamente dissonante do 

entendimento já consolidado pelo TCU e demais tribunais pátrios, a seguinte comprovação: índice de 

liquidez geral (ILG), superior a 1,00 (um). 

 

Por fim, requer seja modificada a previsão constante no edital, para que passe a constar 

todas as modalidades previstas pelo art. 31, da Lei nº 8.666/93, para comprovação da capacidade 

econômico-financeira das empresas participantes, com o intuito legítimo de ampliar o rol de concorrentes 

e, consequentemente, evitar-se o direcionamento do edital e a violação do interesse público, passando a 

constar um novo dispositivo, com a seguinte redação: 
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O licitante que apresentar os Índices de Solvência Geral (ISG), de Liquidez Geral (ILG) e de 

Endividamento (IE) que não satisfaça os valores mínimos, conforme o edital, deverá comprovar que possui 

capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 

 

II - PRELIMINARMENTE 

 

Preliminarmente, cumpre salientar que a pessoa jurídica 

supramencionada encaminhou sua petição de impugnação às 16h09min do dia 28/03/2022. 

 

Saliento que o expediente de funcionamento do Município, é das 07h:00 

às 16h:00, sendo encaminhado após o expediente. 

 

Ressalto que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, §2º prevê que 

o prazo para impugnação dos editais, pelas empresas licitantes, será de dois dias úteis 

antecedentes a data da sessão de recebimento das propostas e habilitação. 

 

Ocorre que o último dia útil nesta Prefeitura para apresentação da 

impugnação foi dia 28/03/2022 até às 16h:00min. 

 

In susa, totalmente INTEMPESTIVA, a presente Impugnação, pois o prazo 

final para interposição da Impugnação seria em 28/03/2022, durante o expediente de 

atendimento da Prefeitura Municipal. 

 

IV – DO MÉRITO. 

 

Data Máxima Vênia, INTEMPESTIVA a presente Impugnação. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 
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da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

produtos e dos serviços a serem prestados.  

 

Já ficou demonstrado acima que a Administração Pública precisa da 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À BASE DE C.B.U.Q. (CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE), SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, SARJETA E GUIA 

EXTRUSADA EM CONCRETO USINADO, COM ESPESSURAS E DIMENSÕES DE ACORDO COM 

PROJETO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS OBRAS DEVERÃO SER 

EXECUTADAS EM CONFORMIDADE COM A METODOLOGIA E ESPECIFICAÇÕES EM CONSONÂNCIA 

COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS VIGENTES. 

 

A EXECUÇÃO DA OBRA SUPRACITADA, OBJETO DESTE PROJETO BÁSICO, SERÁ 

EXECUTADA ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

VISANDO OTIMIZAR E AGILIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO 

MUNICÍPIO, ALÉM DOS ORIUNDOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; OUTRAS 

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO 

ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO E RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E 

CONTRIBUIÇÕES, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, enfim a isonomia será respeitada 
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para estes pretensos licitantes que prestam tais serviços, conforme o objeto licitado, nestas características 

como ensina Marçal Justen Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos", 10º edição, 

Editora Dialética, São Paulo, 2004, pg. 50.  

(...) “Há equívoco em supor que a isonomia veda a diferenciação entre os 

particulares para contratação com a Administração. A Administração necessita 

contratar com terceiros para realizar seus fins. Logo, deve escolher o 

contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os 

particulares. Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está 

efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em termos rigorosos, está 

introduzindo um tratamento diferenciado para os terceiros. A diferenciação e o 

tratamento discriminatório são insuprimíveis, sob esse ângulo. Não se admite, 

porém, a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas 

do ocupante do cargo público. A licitação consiste em um instrumento jurídico 

para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato 

convocatório deverá definir, de modo objetivo, as diferenças que são 

reputadas relevantes para a Administração. A isonomia significa o tratamento 

uniforme para situações uniformes, distinguindo-se-as na medida em que 

exista diferença. Essa fórmula acarreta inúmeras consequências.” (grifo 

nosso). 

 

Neste mesmo sentido, ao definir Licitação, coaduna Helly Lopes Meirelles 

em Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 27): 

 

 “O procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 

propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder Público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 

como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. (grifo 

nosso). 
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Não bastando o entendimento dos doutrinadores também á pacificado 

em sumula pela nossa Superior Corte de Contas no Acórdão 1631/20017 Plenário que:  

 

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 

representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista 

em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam 

conduzidas por circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do 

comum. Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, 

sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em 

vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-

se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, e também a observância do princípio constitucional da 

isonomia. (grifo nosso). 

 

Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de 

Contas, não é o fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e sim o 

contrário, afinal é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos seus 

serviços e de seu município. O princípio da Isonomia é aplicado aos licitantes e não ao objeto 

pleiteado pela Administração. 

 

 Onde com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor 

preço e sim o melhor custo benefício alinhado com a sua necessidade e ao Princípio de Eficiência 

e da Segurança Jurídica 

 

A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de 

busca a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai caro”. 

Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. P. 884: 

 

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que os gestores da coisa 

pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de modo 
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a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a satisfação das 

suas múltiplas necessidades; numa palavra, que pratiquem a “boa 

administração”, de que falam os publicitas italianos”. 

 

Bem como Maria Sylvia Zanella Di Pietro em Direito Administrativo. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 83 define o princípio da eficiência como: 

 

“O que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros”. (grifo nosso). 

 

No entanto, o que deve ter em mente no caso em tela é que acatar a 

exigência da empresa é afrontar o direito de escolha da administração, onde deve existir 

conveniência e oportunidade.  

 

A luz do nosso entendimento jurídico, o interesse público sempre deve 

sobressair ao interesse privado, a administração não pode curvar a uma exigência de terceiro 

que lhe acarreta algo desproporcional ao desejado, como averiguado no processo de licitação 

em andamento a administração verificará quando oportunos tais exigências: da documentação 

relativa à qualificação econômico-financeira. O munícipio através dos agentes públicos 

envolvidos neste tema, opiniram em exigir o Balancete Balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios e Declaração de boa situação 

financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG) superior a 1,0 (um vírgula zero) 

resultantes da aplicação da seguinte fórmula estabelecida no instrumento editalício. Por fim e 

habitual o município utilizar a exigência de apresentação de Balencete do Balanço Patrimonial 

e Declaração para demonstração da Solvência da futura Contratada com índice superior a 1,0, 

fazendo se valer do princípio da segurança jurídica.  
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Se acatada a pretensa impugnação estaríamos restrigindo a participação 

de segmentos conforme dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e é público e notório que a 

administração presa pela eficiência, vantajosidade e segurança jurídica, observado estes pilares 

fundamentais do direito administrativo, o que torna necessária tal exigência pretendida.  

 

Por fim quanto ao Balancete Patrimonial exigido no instrumento 

editalício vejamos: 

 

7.5 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Será considerado 

aceitável o Balanço Patrimonial que satisfizer no todo, os seguintes critérios: 

a) Endividamento Total (ET) menor ou igual a 0,5 (zero vírgula cinco), apurado 

de acordo com a seguinte fórmula: (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total; 

b) Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de acordo com a 

seguinte fórmula: Ativo Circulante / Passivo Circulante; 

c) Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de acordo com a 

seguinte fórmula: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo); 

d) Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um), apurada de acordo com a 

seguinte fórmula: Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). 

As empresas que comprovadamente foram constituídas no presente exercício 

deverão apresentar Balanço de Abertura. 
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Da legalidade da exigência do Índice de Endividamento Total menor ou igual a 0,5. 

 

A Impugnante alega que o Índice de Endividamento, exigida no Edital, não é 

condizente com o perfil econômico-financeiro das empresas que atuam no setor, e que tal 

exigência não pode ser atendida pela maioria das empresas deste segmento, e que no seu 

entender, acaba comprometendo o caráter competitivo. 

 

A este respeito, necessário asseverar que à administração pública compete 

realizar o processo licitatório, com vistas buscar a proposta mais vantajosa, sendo esta 

considerada não apenas a de menor preço, mas sim que atendas as especificações e exigências 

que visam garantir efetividade e execução satisfatória. 

 

Nesta linha, a comprovação da qualificação econômico-financeira, através dos 

índices de endividamento, é um dos mecanismos, previstos em lei, utilizados pela administração 

pública a fim de aferir a saúde financeira da empresa, com vistas a garantir que a administração 

pública não incorra no risco de sofrer com as consequências de inexecução, por incapacidade 

econômica da empresa contratada. 

 

Assim, a definição do índice é prerrogativa da administração pública 

contratante. 

Quanto ao índice utilizado pela Prefeitura Municipal de Coqueiral, Estado de 

Minas Gerais, destaca-se que está em conformidade com os parâmetros aceitos pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Destaca-se a decisão recente do TCE-SP, em que ressalta estar 

consolidado o entendimento de que a saúde financeira da empresa, quando mensurada por meio 

de índice de endividamento, deve considerar o intervalo de 0,3 a 0,5. Transcrevemos: 
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Em breve avaliação - característica deste rito especialíssimo -, não 

se verificam flagrantes ilegalidades que estariam a importunar a 

formulação de propostas e/ou a universalidade da disputa – 

hipóteses particularmente averiguadas nesta sede de exame 

sumário -, a ponto de demandar medida urgente e gravosa a ser 

determinada à Administração. De início, cumpre estabelecer que 

objeções quanto aos meios possíveis para se ofertar recursos e 

impugnações - item 16.2 do edital - não se enquadram no âmbito 

de competência de análise em sede de exame prévio. Nada 

obstante, observa-se que a Prefeitura de Louveira cuidou de 

assegurar que pedidos de informações ou esclarecimentos 

pudessem ser feitos via fax – item 7.2 do edital([1]) -, desobrigando 

as empresas a custearem o envio de representantes ao Município 

antes da entrega dos envelopes. Também não se sustenta queixa 

do autor arregimentada com o fito de convencer sobre o limite do 

índice de endividamento exigido, que estaria a comprometer a 

competitividade do torneio. Face às decisões proferidas por esta 

e. Corte, foi consolidada jurisprudência no sentido de que a saúde 

financeira das proponentes, quando mensurada por meio do 

índice de endividamento, deve considerar a participação de 

capital de terceiros no intervalo de 0,3 a 0,5. Destarte, em que 

pese alegações de que o índice de endividamento é incompatível 

com o segmento dos licitantes, não há nos autos elementos 

probatórios da exorbitância do quantum solicitado no edital, que, 

em princípio, encontra-se dentro dos patamares considerados 

razoáveis por este Tribunal. [...]. Nessas circunstâncias, na 

ausência de elementos passíveis de sugerir hipótese que recomende 

ou que dê azo à intervenção imediata a cargo desta e. Corte de 

Contas, encurto razões e indefiro o pleito de suspensão liminar da 

concorrência pública n° 06/18, do Município de Louveira e 

determino seja a presente representação encaminhada ao Arquivo, 

com prévio trânsito pelo Ministério Público. (Processo TC nº. 

Processo: TC-019409.989.18-3) 

 

 

 

 

Corrobora esta outra decisão do TCESP: 

 

“Examinando os termos da representação, não visualizo 

manifesta ilegalidade ou potencial restritivo na exigência de 

índice de endividamento menor ou igual a 0,5 que justifique a 
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intervenção desta Corte de Contas. Primeiro, porque a 

jurisprudência deste Tribunal aceita como razoável a imposição 

de índice de endividamento entre 0,3 e 0,5, presumindo-se 

legítima, ao menos em sede de Exame Prévio de Edital, regra que 

observe tais parâmetros, hipótese desse processo. Ademais, a 

petição inicial não foi instruída com informações relativas aos 

índices de endividamento de empresas do ramo. A propósito do 

tema, situação similar foi enfrentada pelo Plenário, em sessão de 

25/07/2012, sob a relatoria do Substituto de Conselheiro Antonio 

Carlos dos Santos, por ocasião do julgamento do Exame Prévio de 

Edital nº. 739.989.12-7, que abrigou representação contra um 

Edital de Pregão da Estância Balneária de Ubatuba para a aquisição 

de gêneros alimentícios. Para adequada visualização, permito-me 

reproduzir no trecho de interesse o voto condutor do acórdão: “(...) 

não foi trazido aos autos indícios concretos de que o índice fixado 

no edital estaria em descompasso com o patamar médio de 

endividamento observado nas empresas do setor de comércio 

correspondente. Acresce que, ao menos em sede de exame prévio, 

o índice fixado se mostra pertinente ao objeto licitado e não afronta 

a jurisprudência pacífica desta Corte que aceita, em regra, índice de 

endividamento entre 0,3 e 0,5. (...)” Assim, adstrita aos termos da 

impugnação formulada, não vislumbrando flagrante ilegalidade ou 

restritividade, deixo de adotar qualquer medida no sentido da 

suspensão do procedimento, determinando o arquivamento dos 

autos, com prévia ciência desta Decisão à representante e à 

representada. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento 

eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra da 

decisão e da representação e demais documentos poderão ser 

obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo 

Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.” (TC nº. 

01.989.13-9). 

 

Em que pese a Impugnado tenha alegado que o referido índice definido no 

Edital não está condizente com o usual do mercado e com o perfil das empresas que atuam neste 

setor, as empresas participantes nos últimos processos apresentaram índice compatível. 

 

http://www.tce.sp.gov.br/
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E nem cabe alegar que o fato motivaria a anulação do certame, pois a anulação 

somente é possível em caso de ilegalidade, como preceitua o art. 49 da Lei 8666/93, e no caso, a 

adoção de índices é prevista em lei, sendo que a o fato do índice supostamente não ser usual, 

por si só, não torna a exigência ilegal. 

 

Em atenção à solicitação, vale de pronto lembrar algumas das disposições do 

art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:  

 

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração 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.  

§ 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 e estabeleçam 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;” 

 

Verifica-se, à luz do dispositivo supra, que o procedimento licitatório é 

regido por princípios específicos nominalmente elencados, dentre o quais destacamos o princípio 

da igualdade entre os licitantes ou da isonomia. Verifica-se, ainda, que toda restrição 

impertinente ou irrelevante ao objeto do certame vicia irremediavelmente o procedimento. 
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É o que leciona Marçal Justen Filho, ao comentar o inciso I do dispositivo 

anteriormente transcrito: 

"No inc. I, arrolam-se os casos em que as condições impostas pelo 

instrumento convocatório distorcem o procedimento licitatório. O 

ato convocatório, ao estabelecer tais requisitos, já predetermina 

o(s) provável(is) vencedor(es). O dispositivo não significa, porém, 

vedação a cláusulas restritivas da participação. Não impede a 

previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita exigência que 

apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se 

cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja 

orientação não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a 

beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária para 

atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em 

sua previsão. Terão de ser analisados conjuntamente a cláusula 

restritiva e o objeto da licitação. A invalidade não reside na 

restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição 

com o objeto da licitação. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo 

previsto no art. 37, inc. XXI, da CF ("... o qual somente permitirá 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações"). A incompatibilidade 

poderá derivar de a restrição ser excessiva ou desproporcionada às 

necessidades da Administração. Poderá, também, decorrer da 

inadequação entre a exigência e a necessidade da Administração." 

 

Comprovada a imprescindibilidade de tal exigência para a consecução do 

interesse público, não há que se falar em exigências excessivas e desarrazoadas no Edital, que 

restrinja o caráter competitivo do certame e fere a lisura do procedimento licitatório, em 

restrição ilícita.  
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Poderá, também, decorrer da adequação entre a exigência e as 

necessidades da Administração.”  

 

 

O próprio impugnante trouxe aos autos em peça impugnatória o acordão 

do TCU que dispõe:  

 

É ilegal a exigência simultânea, nos instrumentos convocatórios, de 

requisitos de capital social mínimo e garantias para a comprovação 

da qualificação econômico-financeira dos licitantes. É ilegal a 

exigência de comprovação de capital social devidamente 

integralizado, uma vez que referida exigência não consta da Lei nº 

8.666/1993. É vedada a exigência de índices contábeis não 

usualmente adotados para a correta avaliação de situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 

da licitação. A adoção desses índices deve estar devidamente 

justificada no processo administrativo. Acórdão 170/2007 Plenário 

(Ementa). 

Adote providências no sentido de não prever nos editais de 

licitação exigência simultânea de garantia, na forma de seguro 

garantia ou fiança bancária e capital social ou patrimônio líquido 

mínimo como requisitos de qualificação econômico-financeira, 

conforme estabelece o art. 31, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 

1453/2009 Segunda Câmara (Relação). 

 

Por esses motivos, não vejo a princípio qualquer ilegalidade, e nem a 

necessida de substituição/alteração da comprovação da qualificação econômica financeira. 
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V – DA DECISÃO. 

 

 

Diante do exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, em 

atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 10.520/02, pelo instrumento 

convocatório, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, decide por CONHECER a presente 

IMPUGNAÇÃO, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma que se mantem os termos 

do edital e prazos nele estabelecidos. 

 

 

 

 Coqueiral, 30 de março de 2022. 

 

_____________________________ 

Patrícia de Fátima Siqueira 

Presidente da CPL 


