
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA 

DE NOVA MARINGÁ/MT. 
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SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 

02.044.526/0010-90, com sede na Rua das Canelas, 62, CEP 78.558-427, no 

município de Sinop/MT, por intermédio do seu representante legal vem, 

tempestivamente, com o devido acatamento, à presença de Vossa, apresentar 

sua IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2022. 

 

 

 



DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Considerando que a IMPUGNANTE é uma empresa que exerce a 

atividade compatível com o objeto da licitação e, portanto, pretensa licitante, o 

prazo para impugnação é de até o 2º dia útil que antecede a abertura das 

propostas, conforme § 2º do art. 41 da lei n.º 8.666/93: 

Art. 41 . (omissis) § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 
propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização 
de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

Desta feita, é de se assinalar que a presente insurreição encontra- se 

TEMPESTIVA, uma vez que protocolada com 3 (TRÊS) dias úteis anteriores a 

data da abertura da licitação 

DOS FATOS 

 

Está prevista para o dia 16 de agosto de 2022 a abertura do Pregão 

Presencial n.º 039/2022 para o seguinte objeto: registro de preços para futura e 

eventual aquisição de combustíveis para atender a frota de veículos e 

maquinários das secretarias do município de Nova Maringá – MT. 

Em detida análise ao edital contatou-se que no item referente a 

qualificação econômica e financeira, quando se trata dos índices, são exigidos 

apenas a liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente, ficando excluído o 

índice de grau de desenvolvimento, o qual a importância será demonstrada a 

seguir. 

 

DA QUALIFICACAO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

Quando falamos em proposta mais vantajosa não se pode perder de vista 

que não se trata somente de preço, mas também de melhor técnica, eficiência e 

continuidade.  



De tal modo, para reunir referidos atributos é necessário que a empresa 

seja estruturada e possua capacidade econômica suficiente para a execução 

contratual. Com efeito, a simples certidão negativa de concordata e falência, 

como se trata no próprio edital, revela-se um meio muito frágil para o presente 

objeto e contrato a ser firmado, pois a certidão supramencionada apenas atesta 

para os devidos fins que a empresa não se encontra em meio a processo judicial 

de falência ou recuperação judicial de diversos credores nos últimos 30 dias. Em 

verdade, vale dizer que o fato de uma empresa não estar sendo processada ou 

em meio a uma formal falência não significa dizer que ela possui saúde financeira 

estável apta a assumir obrigações contratuais de tais magnitudes (ainda mais se 

consideramos o contrato que está poderá assinar). Logo, a certidão em si não 

tem o condão de demonstrar a capacidade econômico-financeira da empresa, 

mas uma situação pontual a curto prazo que pode se tornar um risco a 

Administração Pública na execução do contrato.  

Diante o exposto e, ancorado a observância do interesse público, bem 

como ao princípio da legalidade pugna a essa Nobre Pregoeira pela retificação 

do edital para que se faça constar na minuta do edital, além da exigência de 

balanço patrimonial e índices contábeis, também a exigência do índice de grau 

de endividamento, como forma de demonstração da capacidade econômico-

financeira dos participantes, por ser medida de legalidade e resguardo dos 

interesses da Administração. 

De acordo com o 27 da Lei 8.666/93: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: I - habilitação jurídica; II - 
qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV – 
regularidade fiscal e trabalhista; V – cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 

Desta forma, o Legislador determinou que a Administração na fase de 

habilitação deverá exigir das licitantes a apresentação de todos os documentos 

elencados em seus incisos, dentre os quais se destaca a necessidade da 

comprovação da qualificação econômico-financeira (inciso II), que foi omitida 

pelo presente edital. 



A Lei de Licitações determina a obrigatoriedade da qualificação 

econômico-financeira no artigo 27, sendo que no artigo 31 estabelece a forma 

de sua comprovação, vejamos: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico financeira 
limitar-se-á a:  
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 
de apresentação da proposta;  
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física;  
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" 
e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação. 
 

Da soma dos dois artigos da Lei de Licitações, conclui-se que a 

Administração tem o dever e não a faculdade de exigir das licitantes a 

comprovação da qualificação econômico-financeira através de: 

1. Balanço Patrimonial; e,  

2. Certidão negativa de falência. 

A Administração pública que não exige todas as comprovações de 

habilitação (jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e 

trabalhista) deixa de cumprir os termos da legislação, e, consequentemente, 

viola o princípio constitucional da legalidade consignado no “caput” artigo 37 da 

carta magna, ora transcrito: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 

Ora, a exigência de se comprovar a qualificação econômico-financeira 

encontra azo na legislação e não pode deixar de ser observada pela 

Administração e tem como objetivo fazer com que não seja contratada uma 

empresa aventureira que não detêm condições mínimas para executar a 

contratação.  



Ocorre que o Edital atacado não exige que as licitantes comprovem sua 

qualificação econômico-financeira de forma completa, deixando de fora a índice 

de endividamento das empresas participantes. 

Ressalta-se que a administração pública se encontra vinculada não só ao 

edital, mas também aos princípios norteadores da Licitação, entre eles o 

princípio da legalidade, disposto tanto no Art. 37 da Constituição Federal como 

em praticamente toda norma referente à Administração Pública na legislação 

brasileira.  

Assim, a expedição de Edital de licitação do qual carecem requisitos 

mínimos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 é um ato administrativo 

manifestamente ilegal, devendo ser anulado e revisto. 

Neste sentido, o TCU proferiu o seguinte acórdão: 

“Enunciado  

A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a 
capacidade econômico financeira das licitantes, desde que 
compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade, 
mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a mínima 
capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer 
os bens ou serviços pactuados. Acórdão VISTOS, relatados e 
discutidos estes autos de representação, com pedido de medida 
cautelar, encaminhada ao TCU pela empresa Link Card Administração 
de Benefícios Ltda. contra o edital do Pregão Eletrônico 7/2018, 
promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) 
para o “fornecimento de cartões combustível pós-pagos” para a frota 
de veículos daquela unidade.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com 
fundamento no art. 276, § 1º, do Regimento Interno, em: 
9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la 
parcialmente procedente;  
9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo, autorizando o 
TRE/ES, excepcionalmente, a dar prosseguimento ao Pregão 
Eletrônico 7/2018;  
9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo 
(TRE/ES) de que a não exigência de comprovação de qualificação 
técnica e econômico-financeira identificada no edital do Pregão 
Eletrônico 7/2018 (Processo 26.659/2017) afronta o disposto no art. 27, 
c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.666/1993;  
9.4. arquivar o processo.  
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 
25 de abril de 2018 – Relator JOSÉ MÚCIO MONTEIRO” 
 

Sendo assim, se faz necessário alterar os termos do Edital de modo a 

constar a exigência de qualificação econômico-financeira nos moldes 

estabelecidos pelos artigos 27 e 31 da Lei 8.666/93. 



INDICE DE ENDIVIDAMENTO  

O índice de endividamento, também chamado de grau de endividamento, 

é um indicador que mostra a saúde financeira de uma empresa. Ou seja, 

basicamente, trata-se da relação entre o capital de terceiros, o capital próprio de 

uma empresa e o resultado que ela através de sua operação. 

Quanto maior for o capital de terceiros, isto é, quanto maior for as 

obrigações exigíveis em relação ao capital próprio (obrigações não exigíveis) 

maiores serão as dívidas da empresa. 

Índice de Endividamento Total: correspondente a relação entre o capital 

de terceiros, representado pela soma do passivo circulante e exigível a longo 

prazo e o Ativo Total. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, requer se digne o Ilustríssimo pregoeiro a JULGAR 

PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO a fim de alterar o item do edital 

que se refere a qualificação econômico-financeira, incluindo o índice de 

endividamento, passando a ser esse documento obrigatório para os 

interessados em participarem do processo licitatório. 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

Sinop, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________ 

 Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda 

Vinícius Apparecido Teodoro Ferreira 

RG nº: 44.323.616-1 

Coordenador de Vendas 
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