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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETA/PA. 

 

 

 

 

 

Ref: IMPUGNAÇÃO EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO (RDC) Nº 001/2019 - SMS, que tem como objeto A 

Execução de uma UAES (Unidade de Atenção Especializada em Saúde), 

Distrito de Carapajó, Município de Cametá/Pa. 

 

 

LILIANE ANTUNES CUNHA, brasileira, casada, advogada, inscrita na 

OAB/PA sob o Nº26.144, com escritório à Rua Dr. Malcher, 249 Cidade 

Velha, Belém/Pa, CEP 66.020-250, vem respeitosamente e 

tempestivamente à presença de V. Sa., amparada no disposto no item 

1.5 do Edital, bem como no §1º do art. 41 da Lei nº. 8.666 de 21 de 

junho de 1993, com suas alterações posteriores, oferecer,  

 

IMPUGNAÇÃO 

 

aos termos do edital acima referenciado, especialmente no que tange 

aos itens que se referem a qualificação econômico-financeira, aduzindo 

as razões de direito a seguir, requerendo, para tanto, sua apreciação e 

total procedência. 
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I. DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, LEGITIMIDADE E 

TEMPESTIVIDADE  

 

Nos termos do §1º do seu artigo 41 da Lei de Licitações, 

caberá a impugnação ao edital, por qualquer cidadão, sempre que 

houver irregularidade na aplicação da legislação federal aplicável.  

 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 

devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 

devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º 

do art. 113.” (Grifo nosso)  

 

Consoante dispositivo transcrito acima, qualquer cidadão é 

parte legítima para impugnar o edital.  

 

O Superior Tribunal de Justiça e o TCU mantém o mesmo 

entendimento no sentido de que a legitimidade ativa para impugnar 

edital licitatório é conferida a qualquer cidadão ou pessoa jurídica, 

uma vez que a legislação adotou esse critério “mais alargado de 

legitimidade ativa” para contestar a validade do instrumento 

convocatório, pois, “em se tratando de processo licitatório, estão em jogo 

não só os interesses jurídicos e econômicos imediatamente aferíveis, 

mas, sobretudo, a observância do princípio da legalidade e do interesse 

público envolvido”. (AgRg no MS 5.963/DF, Primeira Seção, Rel. p/ 

acórdão Min. José Delgado, DJ 3/9/2001). 

 

 

 

mailto:%7Clilianeantunesadv@gmail.com
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI257940,31047-A+legitimidade+para+impugnar+editais+de+licitacao


  

 

Rua Dr. Malcher, 249, Cidade Velha, CEP. 66.020-250| Belém/Pa |lilianeantunesadv@gmail.com  

 
 

 

Página 3 de 10 

LILIANE ANTUNES CUNHA 
OAB/PA 26.144 

 

 

 

Em recente decisão proferida pelo próprio TCU (Acórdão 

365/2017) este se posicionou no sentido de que “independentemente de 

tratar-se de empresa que tenha sido declarada inidônea pela 

Administração Municipal, ela poderia, na condição de interessado, 

apresentar impugnação ao edital, cabendo obrigatoriamente ao município 

julgar a impugnação no prazo estipulado, pois o pedido de 

impugnação de edital não é restrito às licitantes.” 

 

Nesse contexto, e conforme será demonstrado a seguir, 

considerando que o Edital flagrantemente viola (i) princípios essenciais 

aos procedimentos licitatórios previstos implícita ou explicitamente na 

Lei de Licitações e (ii) princípios balizadores da atuação da 

Administração Pública, não resta qualquer dúvida com relação ao 

cabimento da presente IMPUGNAÇÃO.  

 

Com relação à sua tempestividade, nota-se que o item 1.5 

do Edital, em estrita consonância com o artigo 41, §1º da Lei de 

Licitações, determinou que as impugnações deverão ser dirigidas por 

escrito, diretamente ao Departamento de Licitações ou pelo email 

cpl.pmcameta@gmail.com, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data da 

abertura das propostas. Dessa forma, é inequivocamente tempestiva a 

presente impugnação. 

 

II – DO MÉRITO 

 

Após a análise minuciosa do instrumento convocatório, é 

possível observar que o instrumento convocatório apresenta vícios, os 

quais restringem a participação de empresas interessadas no certame, 

afetando, diretamente, os princípios da ampla concorrência e da 

legalidade do certame. 
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Em suma, as irregularidades encontram refúgio nas 

exigências de qualificação – econômico-financeira, pelos seguintes 

motivos: 

 

a) O edital não prevê que, na hipótese de não 

atendimento do item b.4, a empresa demonstre 

sua boa situação financeira através do capital 

social ou patrimônio liquido suficientes para 

assegurar o cumprimento do contrato; 

b) Os índices contábeis exigidos no item b.4 de 4,5 

(quatro e meio) para LG; SG e LC, não são 

aqueles usualmente adotados, e ainda, destoam, 

da realidade do segmento de empresas 

potencialmente aptas a participar do certame. 

 

Destarte, a impugnante está convicta de que a peça 

editalícia caminha em sentido contrário ao interesse público, posto que 

as clausulas limitam o universo de competidores e, assim restringem o 

caráter competitivo em clara violação ao disposto no art. 3º, §1º, I, da 

Lei 8.666/93. 

 

Segundo a Lei 8.666/93 em seu art. 31, que assim 

dispõe: 

 

Art. 31.  A documentação relat iva à quali f icação 

econômico-financeira limitar-se-á a:  

(. . . )  § 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 

rentabil idade ou lucratividade.   
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§  2o  A Administração, nas compras para 

entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento 

convocatório da l icitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patr imônio líquido mínimo, ou 

ainda as garantias previstas no §  1o do art. 56 

desta Lei, como dado objetivo de comprovação 

da qualif icação econômico-financeira dos 

licitantes e para efeito de garantia ao 

adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado.  

 

Da leitura do art. 31 da Lei 8.666/93, há de se perceber 

que existem mais de uma possibilidade de verificar a boa saúde 

financeira da licitante.  

 

Neste sentido, o entendimento do TCU, doutrina e 

jurisprudência é uníssona, que não se pode exigir mais de uma 

qualificação econômico-financeira, ou seja, deve-se pedir ou os índices 

financeiros maiores que 1 ou o capital mínimo não superior a 10%, 

conforme §3º do art. 31 da lei de licitações. 

 

Corroborando, colacionamos a IN MARE nº05/1995, 

alterado pelo IN MPOG 02/2010, que institui a regra dos índices 

econômicos em editais de licitação no tem 7.1, V: 

 

7.1 Para uniformidade dos procedimentos os 

editais destinados às Licitações Públicas devem 

conter, obrigatoriamente, as exigências 

descritas nos incisos seguintes de modo a 

explicitar que:  

V - a comprovação de boa situação financeira 

de empresa oriunda de local idade onde o SICAF 

não tenha sido implantado, será baseada na 
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obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),  

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)...  

 

7.2. As empresas que apresentarem resultado 

igual ou menor do que 1 (um ) em qualquer dos 

índices referidos no inciso V, quando de suas 

habilitações deverão comprovar, considerados 

os riscos para administração e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou 

patrimônio líquido mínimo ,  na forma dos §§ 2º 

e 3º,  do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como 

exigência imprescindível para sua Classif icação 

podendo, ainda, ser solicitada prestação de 

garantia na forma do § 1, do art igo 56, do 

mesmo diploma legal, para f ins de contratação.  

 

A administração não pode transformar a fase de habilitação 

em uma corrida de obstáculos que tenha por objetivo a eliminação de 

licitantes que tem condições de executar o objeto licitado. Ao definir os 

critérios de habilitação, o administrador deve posicionar-se na linha 

divisória entre a garantia de que o contrato vai ser cumprido e a 

restrição ao caráter competitivo do certame licitatório. 

 

A IN MPOG 02/2010 em seu art.  44, corroboram com esse 

entendimento,  vejamos:  

 

Ar t. 44.  O instrumento convocatório  deverá prever,  

também ,  que as empresas que apresentarem 

resultado igual  ou menor que 1 (um ) ,  em qualquer  

dos índices refer idos no inciso V do ar t .  43 desta 

norma, quando da habil i tação, deverão comprovar, 

considerados os riscos para a Administração, e,  a  

critério da autoridade competente,  o capital 

mínimo ou o patrimônio líquido mínimo, na 

for ma dos §§ 2º  e 3º,  do ar t.  31 da Lei nº  8.666,  de 

1993 ,  como exigência para sua habilitação,  

podendo, ainda, ser solicitada prestação de 
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garantia na for ma do § 1º do  ar t.  56 do referido 

diploma legal  ,  para f ins de contratação.  

 

Sob a luz da instrumentalidade do Edital, as disposições 

nele contidas deverão vislumbrar o atendimento ao interesse público. O 

ato convocatório não é um “fim” em si, mas um “meio” para atingir-se a 

necessidade administrativa. 

 

Considerando que as exigências editalícias não poderão 

restringir a participação de licitantes, ao contrário, deverão favorecer o 

ingresso do maior número de licitantes e com isso, implementar o 

caráter competitivo da licitação, torna-se benéfico ao espírito 

concorrencial dos certames licitatórios que o edital faça exigências 

alternativas para qualificação econômico-financeira, exigindo os índices 

contábeis OU demonstração da capacidade financeira através do capital 

social ou patrimônio líquido (§ 2º, artigo 31).  

 

Da mesma forma, a Constituição Federal, de forma 

peremptória, determina em seu artigo 37, inciso XXI: "XXI - ressalvados 

os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".  

 

Cumpre observar o comando geral definido no citado 

dispositivo constitucional: "... as obras, serviços, compras ... serão 

contratados mediante processo de licitação pública ..., o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

INDISPENSÁVEIS à garantia do cumprimento das obrigações."  
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Portanto, o licitante que não tenha atingido os índices 

mínimos preconizados no Edital, poderá demonstrar sua capacidade 

financeira por meio do Capital Social ou Patrimônio Líquido, mesmo 

porque, uma empresa que tenha efetuado investimento de grande vulto, 

poderá ter seus índices comprometidos, nada obstante tal investimento 

tenha elevado sua capacidade operacional. 

 

Como é sabido o §5º do art. 31 da Lei 8.666/93, menciona 

que a boa situação financeira deverá ser feita de forma objetiva, através 

de cálculos contábeis previstos no edital e devidamente justificados 

no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 

certame licitatório, vedado a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para a correta avaliação da situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 

da licitação. 

 

Analisando processos licitatórios anteriores, inclusive o 

RDC anterior, mesma modalidade do presente, verifica-se que a 

Prefeitura de Cametá, utiliza usualmente índices iguais a 1 ou 

1,5. Assim sendo, o índice em questão de 4,5 é incompatível, vai de 

encontro aos preceitos licitatórios e frustra o caráter competitivo do 

certame.  

 

Neste sentido, a súmula 289 do TCU, estabelece que a 

exigência dos índices contábeis escolhidos somente se legitimará se 

houver justificativa no processo de licitação. 

 

o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser 

adotado não afasta a responsabilidade do gestor 

por sua definição, que não pode ser aleatória, 

nem depender de simples ‘palpite’ do 
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administrador público.  (TCU. Acórdão nº 

932/2013 – Plenário) .  

 

As normas disciplinadoras das licitações públicas devem 

ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

A jurisprudência dos tribunais e dos órgãos de controle é 

pacífica no sentido de que as exigências devem ser estabelecidas de 

forma que participem dos procedimentos de licitação o maior número 

possível de licitantes. 

 

Sugere a Impugnante que a exigência de qualificação 

econômico-financeira atenda ao objetivo da Lei (exigir o mínimo 

necessário) e prescreva, s.m.j., a seguinte cláusula editalícia:  

 

“Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, a 

qual será exigida somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em 

qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente 

e Solvência Geral”.  

 

Adotando-se a indigitada exigência de qualificação 

econômico-financeira, além de legitimar o processo, ampliará o universo 

de competidores, sem que isso comprometa a garantia da execução 

contratual. 
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III - DO PEDIDO 

 

 

Em que pese o habitual zelo, revestido de elevado rigor que 

convém a todo órgão da Administração Pública, data vênia, o Edital em 

tela deverá ser reformado a fim de contemplar o maior número possível 

de participantes: 

 

“Comprovação de patrimônio líquido não 

inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, a qual será 

exigida somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 1 

(um) em qualquer dos índices Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral”.  

 

Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa 

atenção de V.Sa. para acolher as alegações trazidas a lume, retificando 

o Edital em apreço, de forma a ampliar o caráter competitivo da 

licitação, com vistas à obtenção da proposta mais vantajosa, como 

medida de respeito à Isonomia, Razoabilidade e ao Interesse Público. 

 

 

Termo em que,  

Pede deferimento.  

 

Belém –  Pa. ,  em 14 de agosto de 2019.  

 

 

LILIANE ANTUNES CUNHA 

ADVOGADA 

OAB/PA 26144 
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