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AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço 

democrático, apartidário e sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ no 21.535.056/0001-10, com 

sede à Rua Manoel Coelho, 600, 3º andar, sala 324 – Centro - São Caetano do Sul/SP, por seu 

representante legal, vêm a presença de Vossa Excelência, lastreados no artigo 37 da 

Constituição Federal combinado com o disposto nas Leis 7.347/85, 8.492/92, 8666/93, 

12462/11 e na Lei Complementar nº 709 de 14 de Janeiro de 1993 e, ainda, na cláusula 4.1. do 

instrumento convocatório, oferecer 

 

 
IMPUGNAÇÃO 

 

 
em face do edital de Pregão Presencial nº 14/2022, Processo Administrativo nº 1316/2022, com 

o seguinte objeto: 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

HIGIENIZAÇÃO, SENEAMENTO E ASSEIO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 

DE SÃO CAETANO DO SUL” 

 

Em atenção ao disposto na Lei nº 8.666/93 e Constituição Federal, verifica-se a 

existência de cláusulas editalícias que causam restrições à competitividade do certame, 

prejudicando a validade jurídica deste, merecendo reforma, conforme exposto a seguir: 
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I.I – DA LEGITIMIDADE 

 

O OSB-SCS é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, 

totalmente apartidária, cujo escopo é exercer o Controle Social, na defesa dos direitos da 

Sociedade Civil. Destaca-se, no mais, que o OSB-SCS faz parte do Sistema OSB - Observatório 

Social do Brasil, que dissemina uma metodologia padronizada para o monitoramento das 

atividades governamentais e da gestão dos recursos públicos, fazendo-se presente em 150 

Municípios, em 17 Estados brasileiros, contando com mais de 3.500 voluntários.1 

 

O OSB-SCS foi fundado em 2014, por cidadãos sul-caetanenses que, ao tomarem 

conhecimento da iniciativa, enxergaram, igualmente, a necessidade de monitorar a 

administração municipal para combater casos de corrupção e promover a cidadania e a 

participação social na gestão pública. Desde então, vem exercendo de forma imparcial, 

independente e transparente o Controle Social na gestão pública do Município, suas 

Autarquias e Fundações. De 2014 a 2018, ajudou a economizar, aproximadamente, R$ 

10.055.000,00 (dez milhões e cinquenta e cinco mil reais), que seriam despendidos de forma 

irregular pela Administração Municipal, lesando os cofres municipais. No ano de 2019, a 

economia foi de aproximadamente R$ 9 Mi, enquanto que em 2020, o montante foi de mais 

de R$ 2 Mi e, somente em 2021, ultrapassou a marca de R$ 16 milhões no ano. A prestação de 

todas as contas do OSB São Caetano do Sul encontra-se publicada em seu Portal oficial na 

internet.  2 

 

É, portanto, parte legítima para propor a referida impugnação, vez que se trata 

de Organização representativa da Sociedade Civil Organizada. Dentre as atribuições do 

OSB São Caetano do Sul, definidas no artigo 2º de seu Estatuto Social (doc. anexo), destacam-

se as dos incisos I, VI e VII, transcritas a seguir: 

 

“ Art. 2º - O OS tem como objetivos gerais: 

 

I. Atuar como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise 

e divulgação de informações sobre o comportamento de entidades e órgãos 

públicos com relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético de seus 

funcionários e dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços 

prestados. 

 

(...) 

 

                                                
1 http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/ 
2 https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466 

http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/
https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466
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VI. Contribuir, diretamente, para que haja maior transparência na 

gestão dos recursos públicos, de acordo com o previsto no artigo 5º, incisos XIV e 

XXXIV; no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, Lei 12.527/2011 e 

Decreto 7.724/2012 

 

(...) 

 

VII. Estimular a participação da sociedade civil organizada no 

processo de avaliação da gestão dos recursos públicos, visando defender e 

reivindicar a austeridade necessária na sua aplicação, dentro de princípios éticos 

com vistas à paz e à justiça social.” 

 

Resta clara, portanto, a legitimidade do Observatório Social de São Caetano do Sul 

para oferecer impugnações junto ao órgão licitante. 

 

 

I.II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

O instrumento convocatório em comento estipula, na cláusula 4.1, o prazo para 

apresentação de eventuais impugnações, senão vejamos: 

 

“4.1. As impugnações ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, ou seja, até às 16:00 do 

dia 24/06/2022, e deverão ser dirigidas ao Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos, podendo ser enviada por e-mail no endereço abaixo indicado, desde que 

comprovado seu recebimento ou formalizada, no prazo legal, junto ao Departamento 

de Licitações e Contratos.” 

 

Considerando que a apresentação da presente impugnação se fez em 23/03/2022, 

antes do término do prazo conferido pelo edital para sua apresentação, qual seja, 24/03/2022, 

se faz tempestiva a presente impugnação, devendo ser recebida. 

 

 

II – DOS FATOS 

 

Insurge-se o impugnante contra o Edital de Pregão Presencial de nº 14/2022, 

Processo Administrativo nº 1316/2022, lançado pela Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul, tendo por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE HIGIENIZAÇÃO, SENEAMENTO E ASSEIO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA 
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PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL”, a ser realizado na data de 28/06/2022, às 10h, nas 

dependências da Prefeitura. 

 

No instrumento convocatório, foram identificadas irregularidades que acabam por 

restringir e prejudicar a competitividade do certame, na contramão das disposições contidas 

no ordenamento jurídico pátrio e no entendimento jurisprudencial, conforme exposto nos 

tópicos a seguir.  

 

 

II.I. – Das exigências para a qualificação econômico-financeira das licitantes 

 

O instrumento convocatório menciona, na cláusula 12.5, os critérios para 
habilitação econômico-financeira das licitantes. Na análise dos critérios colhe-se que o índice 
de grau de endividamento não pode ser admitido porque fere frontalmente os princípios 
instituídos pela Lei nº 8666/93. 

 
A exigência do Edital impõe índice de endividamento que impede e restringe 

empresas de participar em condições de igualdade com outras, pois tal índice não é 
usualmente utilizado para determinar a qualificação econômico-financeira de empresas, em 
especial aquele indicado no certame, isto é, menor ou igual a 0.50. 
 

Os índices econômicos indicados na Lei nº 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 
1º e 5º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-
financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. O objetivo, portanto, é 
prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer 
responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, 
durante a execução da obrigação contratada, não apresentassem capacidade para concluir o 
objeto da obrigação. 

 
Por conseguinte, a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além 

de cumprir com toda a obrigação contratual, contar com possíveis atrasos no pagamento. A 
Lei nº 8.666/93 fixou a regra: 

 Art. 31. (…)  

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 
anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (…)  

§ 5o 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 
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adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento 
das obrigações decorrentes da licitação. 

 Analisemos o dispositivo de forma fragmentada:  
 
• “A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, …”. 
  
O critério de julgamento dos índices sempre deverá estar expresso no edital de 

forma clara e objetiva, não restando dúvidas ou omissões. Qualquer critério subjetivo de 
julgamento será de pronto afastado e declara inválido. Também é vedada a exigência de 
faturamento mínimo anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade (§ 1º do artigo 31)  

 
•“… através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório,…”.  

 
Os cálculos deverão estar claros no instrumento convocatório indicando as 

fórmulas e definições. A Administração, para legitimar a exigência de índices, deverá justificar 
nos autos do processo que instrui o procedimento licitatório, a razão e fundamento para 
utilização dos índices, usando apenas aqueles compatíveis com o segmento dos licitantes. 

 
 •“… 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.”  

 
Outrossim, é vedado ao gestor público estabelecer índices acima do mínimo 

necessário (ou seja, excessivos)1 .  
 
O conceito: “boa situação financeira”, deve enquadrar-se no contexto da 

circunstância fático-jurídica que afira a “qualificação econômico-financeira” para assegurar a 
execução de um contrato administrativo. Sendo assim, o cerne de toda a questão repousa na 
seguinte questão: “o que é boa situação financeira?”; e mais, esta “boa situação” traduz a 
vontade da Administração em contratar empresa que assegure o cumprimento da obrigação 
contratada?  

 
A “qualificação econômico-financeira” ou a “boa situação financeira”, conforme 

estabelecido no artigo 31 da Lei 8.666/93, poderá ser apurada, além dos índices (§§ 1º e 5º), por 
outras formas de avaliação:  

 
a) Balanço patrimonial (inciso I); 
b) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial etc. (inciso II);  
c) Garantia de proposta (proibida na modalidade pregão) (inciso III);  
d) Capital Social (§ 2º); e) Patrimônio Líquido (§ 2º);  
f) Relação de compromissos assumidos pelo licitante (§ 4º). 
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Da leitura do art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/93, depreende-se, preliminarmente, 
quatro características a respeito da forma de se apurar a qualificação econômico-financeira do 
licitante:  

- A boa situação financeira deverá ser comprovada de forma objetiva, ou seja, 
concreta, exata; 

 
 – Os índices deverão estar expressos no ato convocatório;  
– O índice escolhido deverá estar justificado no processo que instruiu a licitação; e  
– Será vedada a utilização de índices não adotados usualmente.  
 
Contudo, a eleição do índice deverá ser feita com razoabilidade. É cediço que os 

índices não refletem a mesma situação financeira quando confrontado com segmentos 
distintos da atividade econômica. Uma empresa que tenha feito vultoso investimento e, 
portanto, tenha aumentado sua capacidade e porte, terá, como consequência, a brusca 
redução de seus índices, nada obstante tenha aumentado seu porte.  

 
Há situações, ainda, que merecem interpretação diferenciada. Em grandes 

corporações, não é raro a matriz conceder empréstimos ou repasses de valores a suas filiais ou 
subsidiárias sediadas em outros países. Com a aquisição a empresa devedora tem como 
resultado a queda dos índices, embora sua credora seja a própria matriz, pertencente ao 
organismo da companhia.  

 
Nesta circunstância, não é razoável limitar a participação da empresa que não 

atinja os índices, por dívidas contraídas dentro da estrutura orgânica da companhia.  
 
Por óbvio, a avaliação da capacidade de cumprimento das obrigações não pode 

restringir-se tão somente à análise de índices; a aferição da capacidade de uma empresa deve 
permear outros fatores que, estes sim, impactam diretamente na capacidade de adimplir suas 
obrigações (econômico-financeira e técnica): sua estrutura; pessoal; contratos anteriores 
(atestados de capacidade técnica); demonstração de resultados; capital social, patrimônio 
líquido; etc. Estas sim, mediante o uso do conjunto de “ferramentas” colocadas à disposição 
pelos artigos 30 (qualificação técnica) e 31 (qualificação econômico-financeira), são medidas 
eficazes para aferição da real capacidade da empresa na assunção de obrigações compatíveis 
com sua verdadeira estrutura e capacidade operacional.  

 
No caso em apreço a exigência de índice menor ou igual a 0,50 além de não usual, 

não encontra qualquer fundamento técnico por parte da Municipalidade, o que impõe na 
ausência de motivação necessária aos atos públicos. Há abuso da Municipalidade, 
evidenciando direcionamento do objeto licitado.  

 
São muitas as formas adotadas pela Administração Pública para, de forma 

deliberada e ilícita, restringir a livre concorrência e direcionar o procedimento concorrencial 
aquele licitante com o qual, previamente, deseja contratar, todavia, o presente artigo se 
restringirá a tratar da qualificação econômico-financeira.  
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No tocante à mencionada questão, assim dispõe os §§ 2º e 3º do artigo 31 da 
vigente Lei 8.666/1993: 

 Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a:  

(...)  

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.  

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 
oficiais. 

 

 Como se verifica do teor do § 2º do artigo 31 acima transcrito, para Contratos 
Administrativos que tenha como objeto a entrega futura de determinado produto ou a 
execução de serviços ou obras, a norma possibilita à Administração Pública exigir dos licitantes 
várias formas de comprovação da capacidade econômico-financeira para a execução do 
compromisso pretendido, não sendo os meios de comprovação de dita condição o problema 
enfrentado pelos licitantes.  

 
No presente caso, os índices exigidos no Edital, para comprovação da boa situação 

financeira da empresa, nos valores numéricos se mostram impertinentes para o específico 
objeto do contrato, pois estão em desconformidade com os valores normalmente adotados 
no setor de serviços públicos.  

 
Ademais, não há qualquer parâmetro a justificar a utilização dos índices sugeridos, 

nem comprovação do que os mesmos são usualmente adotados para serviços de igual 
complexidade.  

 
Não consta a realização de pesquisa em empresas do ramo, de modo a resguardar 

o princípio da competitividade. Da mesma forma, não há indicação de que os índices 
econômico-financeiros mínimos ou máximos foram fixados em nível apenas o bastante para 
atestar que os licitantes possuem condições suficientes para solver suas obrigações.  

 
Especificamente sobre a questão, o art. 31, § 5º, da Lei n. 8.666/93 já mencionado 

anteriormente, prescreve que devem ser apresentadas no processo administrativo da licitação 
as justificativas técnicas que motivaram a colocação dos índices contábeis previstos no edital.  
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Ensina Jessé Torres Pereira Júnior:  

A escolha dos índices de aferição da situação financeira dos habilitantes 
deverá estar exposta e fundamentada no processo administrativo da licitação, do 
qual resultará o texto do edital. Este apenas refletirá o exame e consequente definição 
de natureza técnica, transmitindo à Comissão elementos bastantes para o 
julgamento objetivo da matéria. As razões da escolha (incluindo menção às fontes de 
consulta, sobretudo revistas especializadas) devem guardar nexo causal com a índole 
do objeto e o grau de dificuldade ou complexidade de sua execução, a fim de que se 
cumpra o mandamento constitucional de serem formuladas tão somente exigências 
necessárias a garantir o cumprimento das obrigações que se venham a avençar. 
(PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da 
Administração Pública. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 380).  

A fixação dos valores dos índices adotados no Edital foi feita com inobservância ao 
princípio da motivação dos atos administrativos, havendo, assim, violação ao art. 31, § 5º, da 
Lei n. 8.666/93.  

 
Cumpre observar que há decisões jurisprudenciais admitindo como correta a 

adoção, por parte da Administração Pública, de índices de liquidez corrente e liquidez geral 
entre 1,0 e 1,5 e de índice de endividamento superior a 0,75 para avaliação da real situação 
financeira das empresas.  

 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já decidiu sobre o tema: O ponto 

fulcral de discussão nos autos recai sobre a infringência do art. 31, § 5º, da Lei 8.666/93, uma 
vez que o edital exigiu índices para comprovação da qualificação econômico-financeira da 
empresa — de liquidez igual ou superior a 2,50 e de endividamento superior a 0,75%, 
configurando-se abusivos e coibidores da livre participação no pleito.  

 

[...] A jurisprudência desta Corte sobre o tema é pacífica e condena 
quocientes de 1,5 para cima, a exemplo do decidido nos autos dos TCs 514/003/96, 
517/003/96, 37211/026/96, 13571/026/98, 21649/026/98, 13677/026/98, entre outros. 
(TC 031546/026/99, julg. 13/08/2002, publicada no DOE em 27/08/2002 — Relator: 
Cons. Edgard Camargo Rodrigues). 

 
No mesmo sentido é o Tribunal de Contas da União também se manifestou nesse 

sentido: 

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. (TCU. Acórdão n. 170/207, Plenário, Rel. Min. Valmir 
Campelo). 
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Evidente que os índices econômico-financeiros estipulados no Edital de 
Concorrência em debate destoam daqueles usualmente utilizados no mercado, mostrando-se 
restritivos à competitividade almejada nos procedimentos licitatórios.  

 
Neste sentido colhe-se de julgado do TCU: 

(...) Portanto, entendo que a exigência de grau de endividamento igual ou 
inferior a 0,50 (zero vírgula cinqüenta), obtido através do Patrimônio Líquido prevista 
no subitem 6.4 do ato convocatório, poderá restringir o universo de interessados no 
certame, em afronta ao disposto no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8666/93. 
(TC-000287/006/06 – Tribunal Pleno – Sessão de 08/03/06 - Conselheiro Fulvio Julião 
Biazzi – Acórdão publicado em 09/03/0619) 

À vista desses fatos, impõe-se a revisão da cláusula em apreço, pelo qual é exigida 
a comprovação de endividamento inferior a 0,50 do patrimônio líquido, como requisito para 
qualificação econômico financeira, vez que há clara ofensa ao inciso XXI, do artigo 37, da Carta 
Magna, que veda a imposição de pressupostos de qualificação técnica e econômica que vão 
além do indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 

 
Ademais, a Municipalidade não deu cumprimento à condição fixada pelo § 5º, do 

artigo 31, da Lei de Licitações, pela qual os índices contábeis exigidos no edital devem ser 
“...devidamente justificados no processo administrativo da licitação..”. (TC105/008/06 – 
Tribunal Pleno – Sessão de 08/02/06 – Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho – Acórdão 
publicado no DOE de 09/02/0621). 

 
Importante ainda evidenciar que no tocante às licitações promovidas por qualquer 

outro ente de Direito Público que utilize recursos federais, cabe a Administração Pública que 
promove o certame cumprir as normas regulatórias definidas pela referida Corte de Contas 
como estabelece a Súmula nº 222 do Egrégio Tribunal de Contas da União: 

Súmula n.º 222: ―As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas 
à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

O ordenamento jurídico brasileiro consagrou o princípio da isonomia nas 
contratações com a Administração Pública, inadmitindo que a igualdade entre os concorrentes 
seja preterida em virtude de exigências que não sejam indispensáveis ao bom cumprimento 
do objeto, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988. 

Ademais, o art. 3º da Lei n. 8.666/93 manteve-se fiel ao dispositivo constitucional, 
referindo-se aos princípios fundamentais disciplinadores da licitação, dentre os quais se 
destaca a regra que veda a adoção de cláusulas restritivas do caráter competitivo. 

 
Por tal restrição não atender ao interesse coletivo e prejudicar o caráter 

competitivo da licitação, não encontra amparo na Lei n. 8.666/93, ofendendo também, 
consequentemente, o art. 37, XXI, da Constituição Federal.  
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A Administração deve sempre optar pela realização da concorrência sem cláusulas 

que restrinjam a participação de interessados, beneficiando uns em detrimento de outros, 
consagrando o princípio constitucional da isonomia e da igualdade entre as licitantes, previsto 
no art. 3º da lei de escolhas públicas (8.666/93), utilizado aqui, como subsidiário do certame a 
ser realizado. 

 
III – DO PEDIDO 

 

Ante os fatos e argumentos expostos, requer o recebimento e a procedência total 

da presente Impugnação, para que seja suspenso o referido Pregão Presencial nº 14/2022, 

determinando-se a retificação do instrumento convocatório, sanando por completo todos os 

vícios nele contidos, sob pena de nulidade deste e de todos os atos dele decorrentes. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Caetano do Sul, 23 de junho de 2022 

 

 

 

 

Observatório Social de São Caetano do Sul 

Armando Arrais Jr. 

Presidente 
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