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SUMA BRASIL - Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ (MF) sob o 
nº. 16.565.111/0001-85, estabelecida à Rua Santa Catarina, 894, Setor 2, Lourdes, Belo Horizonte, M.G, 
CEP 30.170-084, vem, respeitosamente, inconformada, data vênia, com as exigências constantes no edital 
de licitação, apresentar, a tempo e modo hábeis, Impugnação ao Edital, Concorrência 001/2021 do 
Consórcio Público para Gestão Integrada (CPGI), em conformidade com o art. 41 da Lei nº 8.666/93 e 
Capítulo XI do Edital, diante dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 
 

I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1. Nos termos do art. 41 e regras de contagem de prazos previstas no art. 110 da Lei Federal 

8.666/93, constata-se que a impugnação administrativa ao edital poderá ser manejada pelo licitante até o 
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. Neste caso, considerando 
que o edital prevê a data do dia 15/03/2021 para o recebimento das propostas e abertura do certame, 
temos que o prazo final para a protocolização da impugnação é a data do dia 11/03/2021, comprovando, 
portanto, a tempestividade da presente peça. 

 
2. É público e notório que o Administrador Público possui liberdade para definir as suas 

contratações bem como a forma como as mesmas serão processadas, devendo, no entanto, ser 
respeitados os ditames legais bem como os princípios aos quais se vincula, em especial, os atinentes à 
legalidade, moralidade, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa.1 

 
3. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração pressupõe, além do devido 

processo legal de contratação, a observância de preceitos legais que assegurem a ampla participação 
isonômica de interessados, diante de critérios objetivos de julgamento das propostas de preços em 

 
1 “Art. 37 da CR/1988. 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:” (GRIFO NOSSO) 

 
“Art. 3o da Lei 8.666/93. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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.” (GRIFO NOSSO) 



 

 

estrita vinculação ao instrumento convocatório. Não basta ao Administrador Público obter a proposta mais 
vantajosa, mais fazê-lo, observando o rito legal, prestigiando o caráter competitivo do certame licitatório.2 

 
4. Independente de provocação de terceiros ou de interessados, a Administração Pública 

possui o dever de zelar pelas suas contratações, preservando a ampla competitividade na busca da 
seleção da proposta mais vantajosa ao erário, possuindo legitimidade para agir de ofício e anular os seus 
atos eivados de vícios ou de ilegalidades sob pena de nulidade de todo o processo licitatório.3 

 
5. As exigências, aos quais a presente impugnação visa discutir, impedem o julgamento 

objetivo, participação isonômica e a escorreita análise da proposta comercial dos licitantes.  
 
6. Pelas razões que serão apresentadas, não se espera outro procedimento da comissão a 

não ser providenciar a correção do Edital, com a republicação regulamentar do seu prazo de ancoragem, 
com vistas a permitir participação de um maior número de interessados com o ajuste de regras objetivas 
que permitam a ampla competitividade e o julgamento objetivo das propostas. 

 
7. Com a restrição de participação, a Administração Pública pode estar perdendo proposta 

mais vantajosa, acarretando prejuízos desnecessários ao erário, sendo passível, inclusive, de abertura de 
processos para apuração de responsabilidade do Gestor Público envolvido. 

 
8. Isto posto, passemos a discorrer sobre as razões/fundamentações que remetem à 

necessária correção do edital em epígrafe.    
 

II – DA RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO - Irregularidade da exigência de índice de endividamento 
geral (EG) com resultado menor a 0,50.  

 
9. Pelo art. 37, XXI da CF4, nos processos de licitação somente são permitidas exigências 

de qualificação econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações do objeto do certame. 

 

2 ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE – ILEGALIDADE – RIGORISMOS E FORMALISMOS 
INÚTEIS NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME NECESSÁRIO – Visa 
a concorrência fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção 
de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos 
inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados. (TJRS – RDP 14/240). (TJSC – AC-MS 5.779 – SC – 4ª C.Cív. – 
Rel. Des. Pedro Manoel Abreu – J. 28.11.1996) 

As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição 
ao caráter competitivo do certame. Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário) do TCU. 

3 "O Supremo Tribunal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular 
seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas 346 e 473 
deste Supremo Tribunal: 'A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos' (Súmula 346).'A administração 
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial' (Súmula 473)." (AO 1483, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 20.5.2014, DJe de 3.6.2014) 
 
"É cediço o entendimento desta Suprema Corte de que, diante de suspeitas de ilegalidade no ato de declaração de condição de 
anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao 
princípio da segurança jurídica ou da confiança. Súmulas 346 e 473 do STF." (RMS 27998 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira 
Turma, julgamento em 28.8.2012, DJe de 21.9.2012) 
 

4 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: 
(...) 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 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6004450
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2798743


 

 

 
10. Por sua vez, o art. 31, §5º da Lei 8.666/93, veda a utilização de índices não usuais, que 

restrinjam a competitividade do certame: 
 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
(...)  
§ 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 adotados para correta avaliação de 
situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da 
licitação. (GRIFO NOSSO) 

 
11. Dessa forma, a fixação dos índices deve vincular à garantia da execução satisfatória, bem 

como a especificidade da contratação, tendo sempre como premissa a ampliação da competitividade.  
 
12. A decisão do Administrador Público deve ser motivada e tecnicamente aplicada ao caso 

concreto sob pena de descumprimento do disposto no art. 31, §5º da Lei 8.666/93, sendo este o 
entendimento do Tribunal de Contas da União por meio da Súmula 289 do TCU 5 e o Acórdão 932/2013 
do Plenário do TCU6. 

 
13. Denota-se que os índices contábeis, uma vez previstos no edital, não podem ferir a ampla 

competitividade e participação no processo licitatório sob pena de descumprimento aos princípios 
aplicados às licitações públicas em especial na busca da seleção da proposta mais vantajosa ao erário.  

 
14. Muitos são os exemplos de julgados que denotam rigor excessivo da exigência de índice 

de endividamento inferior ao resultado 0,5. 
 
15. O Tribunal de Contas da União possui julgados que entendem pela conformidade da 

previsão em edital de licitação de resultado do índice de endividamento superior como se segue: 
 

 “Licitação de obra pública: 2 – De modo geral, para o fim de qualificação econômico-
financeira só podem ser exigidos índices usualmente utilizados pelo mercado, sempre de 
maneira justificada no processo licitatório 
Ainda na denúncia a partir da qual foi encaminhada notícia dando conta de pretensas 
irregularidades na Tomada de Preços 1/2010, realizada para execução do Convênio 
657732/2009, firmado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis/GO e o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – (FNDE), também foi apontada como irregular a 
exigência de índices de liquidez geral e liquidez corrente, bem como de grau de 
endividamento, não usualmente adotados para a correta avaliação da situação financeira. 
Instados a se pronunciar a respeito do fato, os responsáveis consignaram que, em seu 
entendimento, seria possível e plausível a indicação dos índices exigidos no edital para 
serviços de engenharia, um pouco superiores às demais categorias de serviços, estando de 
acordo com o disposto no art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993. Além disso, argumentaram que, 
considerando a complexidade da obra, a intenção foi de garantir o cumprimento das 
obrigações pela empresa contratada. Todavia, para o relator, ao contrário do afirmado pelos 

 
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. (GRIFO NOSSO)  

5 SÚMULA Nº 289 "A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no 
processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso 
de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade."  
 
6 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 administrador público.  (TCU. Acórdão nº 932/2013 – Plenário) . 

 



 

 

responsáveis, o edital não estaria em conformidade com a legislação, em face das grandes 
diferenças entre os índices usualmente adotados e os exigidos das empresas participantes 
do certame, conforme demonstrado pela unidade técnica. Nesse contexto, destacou que, 
no âmbito da Administração Pública Federal, a Instrução Normativa MARE 5/1995 definiu 
que a comprovação de boa situação financeira de empresa oriunda de localidade onde o 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - (SICAF) não tenha sido 
implantado, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e 
Liquidez Corrente. As empresas que apresentassem resultado igual ou menor do que 1,0, 
em qualquer dos índices referidos, deveriam, então, apresentar outras comprovações e 
garantias. No caso examinado, observou-se que as exigências editalícias de índices 
maiores ou iguais a 5 (cinco) estavam muito superiores ao parâmetro normativo. Do mesmo 
modo, o grau de endividamento previsto no edital, menor ou igual a 0,16, estaria distante do 
índice usualmente adotado, que varia de 0,8 a 1,0. Além disso, em qualquer caso, ainda 
conforme o relator, seria obrigatório justificar, no processo licitatório, os índices contábeis e 
valores utilizados, o que não foi realizado. Por conseguinte, por essa e por outras 
irregularidades, votou pela aplicação de multa aos responsáveis, no que foi acompanhado 
pelo Plenário. Acórdão n.º 2299/2011-Plenário, TC-029.583/2010-1, rel. Min.-Subst. 
Augusto Sherman Cavalcanti, 24.08.2011.” (GRIFO NOSSO) 

 
 
Quanto ao Índice de Endividamento (IE), existem decisões indicando como adequada a 
fixação entre 0,8 a 1,0, para avaliação da real situação financeira das empresas, a exemplo 
do Acórdão n.º 2299/2011 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, de relatoria do 
Ministro Augusto Sherman:  
No tocante aos índices de liquidez geral – LG e liquidez corrente LC, o normal é a exigência 
entre 1,0 a 1,5, e o grau de endividamento – GE entorno de 0,8 a 1,0. Assim, a fixação 
dos índices – maior ou igual a 5,00 e um grau de endividamento – GE menor ou igual 0,16, 
como valor limite teve a finalidade de restringir a participação no certame daquelas 
empresas que apresentassem a razão entre seu ativo e passivo circulante igual ou superior 
àquele índice, ou seja, que apresentassem a saúde financeira tal que para cada real atinente 
a dívidas de curto prazo assumidas deveria haver cinco reais em disponibilidade em seu 
caixa. A exigência de índices contábeis diversos dos usuais, sem a devida fundamentação 
em estudo aprofundado e específico que demonstre sua necessidade e adequação com 
relação ao objeto da licitação, afronta o § 5º do art. 31 da Lei 8.666/1993, (Acórdãos 
2495/2010-TCU-Plenário, 170/2007-TCU-Plenário e 291/2007-TCU-Plenário). 
 

 
16. Na mesma linha, posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre 

o assunto com a indicação da conformidade da exigência do índice de endividamento total menor ou igual 
a 0,75: 

Índices de liquidez e de grau de endividamento fixados em níveis acima do razoável 
O Tribunal Pleno negou provimento a recurso ordinário interposto contra decisão que 
determinou aplicação de multa a ex-Secretário Municipal em decorrência de exigência 
fixada, em edital de licitação, de índices contábeis em valores numéricos maiores ou iguais 
a 2,0 para os índices de Liquidez Corrente (IC) e Liquidez Geral (IG) e menor ou igual a 0,30 
para o Grau de Endividamento (IE), como comprovação da qualificação econômico-
financeira da empresa proponente. Inicialmente, informou a relatora, Cons. Adriene 
Andrade, que o procedimento licitatório impugnado tinha como objeto a execução de 
serviços de manutenção de limpeza e conservação da área urbana e serviços afins. Após 
elencar todas as razões recursais, explicou ter a decisão combatida imputado multa pessoal 
ao recorrente, fundamentada no descumprimento dos arts. 3º, § 1º, I, e 31, § 5º, ambos da 
Lei 8.666/93, em razão da falta de razoabilidade e motivação dos índices exigidos em edital 
de concorrência pública. Aduziu que os referidos índices mostraram-se impertinentes para 
o específico objeto do contrato, por não se encontrarem em conformidade com os valores 
normalmente adotados no setor de serviços públicos. Afirmou, após análise da 



 

 

documentação instrutória, ter verificado que o recorrente não apresentou os parâmetros 
empregados para alcançar os índices sugeridos, nem comprovou serem os valores 
numéricos adotados usualmente utilizados para serviços de igual complexidade. Asseverou 
não constar dos autos a realização de pesquisa junto a empresas do ramo, o que seria 
necessário para resguardar o princípio da competitividade. Pontuou não existir indicação de 
que os índices econômico-financeiros, mínimos ou máximos, tivessem sido fixados em 
níveis apenas o bastante para atestar que os licitantes possuíssem condições suficientes 
para solver suas obrigações. Registrou que o art. 31, § 5º, da Lei de Licitações determina a 
apresentação, no processo administrativo da licitação, das justificativas técnicas 
motivadoras dos índices exigidos no edital, o que na hipótese em exame não ocorreu, 
restando violado o princípio da motivação dos atos administrativos. Citou diversos julgados 
– proferidos pelo TCU e pelo TCESP – que corroboravam fundamentos da decisão 
recorrida, informando que em tais deliberações admitiu-se como correta a adoção, pela 
Administração Pública, de IC e IG entre 1,0 e 1,5 e IE de 0,75. Assinalou que a utilização 
em licitações anteriores, deflagradas pelo Município, dos mesmos índices econômico-
financeiros restritivos, não poderia ser considerada como motivo hábil para justificar a sua 
permanência no procedimento licitatório em análise. Apontou que a irregularidade 
perpetrada, por ser restritiva à competitividade do certame, não poderia ser entendida como 
mera falha formal. Registrou, finalmente, manifestação do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas no sentido de que os índices adotados não se mostraram voltados a 
selecionar a proposta mais vantajosa ou assegurar o cumprimento das obrigações 
assumidas pelo contratado, ofendendo a Lei de Licitações e o comando estatuído no o art. 
37, XXI, da CR/88. Por essas razões, a relatora negou provimento ao recurso mantendo 
incólume a decisão recorrida. O Tribunal Pleno aprovou, por maioria, o voto da relatora. 
Vencidos em parte o Conselheiro Eduardo Carone Costa e o Conselheiro substituto Licurgo 
Mourão que deram provimento parcial ao recurso para decotar a multa aplicada, mantendo 
a advertência e a determinação constantes da decisão atacada (Recurso Ordinário nº 
808.260, Rel. Cons. Adriene Andrade, 01.06.11). (GRIFO NOSSO) 

 
17. Conforme se constata, o CPGI, ao prever no edital de licitação (Capítulo III, item 3.4.1) 

como exigência para a HABILITAÇÃO no certame, a comprovação de Índice de Endividamento menor a 
0,50, ela adota postura demasiadamente rígida e excessiva, CERCEANDO a participação de empresas 
na licitação, ferindo a ampla competitividade.  

 
18. A exigência do índice de endividamento inferior a 0,50 é excessivo, não havendo 

proporcionalidade com a realidade das empresas do ramo de limpeza urbana e saneamento nem tão 
pouco é usual no mercado. A grande maioria das empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana 
possuem índices de endividamento superiores considerando a especificidade dos serviços e a 
necessidade constante de investimentos em equipamentos, veículos e tecnologias novas em face de 
exigências e limites impostos nos contratos públicos aos quais são signatárias. Apesar de inicialmente 
apresentarem um índice de endividamento superior a 0,5, a análise de tal índice deve levar em 
consideração as receitas futuras, de curto, médio e a longo prazo.  

 
19. Não é garantia alguma, o licitante se encontrar com índice de endividamento “baixo” no 

início do contrato e se endividar depois na execução em face da baixa liquidez financeira que possui bem 
como a ausência de créditos a receber. Neste caso, com certeza, o seu endividamento é certo, podendo 
atingir percentual superior ao exigido no certame licitatório, o que pode configurar ilegalidade em face do 
cerceamento atual de licitantes que possivelmente terão índices de endividamento inferior ao do 
contratado durante a prestação dos serviços.  

 
20. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente, que a exigência de índice de 

endividamento abaixo de 0,50 é desproporcional e desarrazoado e não leva em consideração a 
capacidade das empresas interessadas em adimplirem com as suas dívidas, uma vez que não levam em 
consideração os seus créditos a curto, médio e longo prazo.  

 



 

 

21. Ao definir o índice de endividamento, o edital de licitação restringe a participação de um 
universo de empresas aptas a participar e honrar os seus compromissos, com experiências e expertises 
no ramo de limpeza urbana, tendo cumprido satisfatoriamente seus contratos firmados nos âmbitos 
privados e públicos. 

 
22. Por analogia, podemos citar regramento do Governo Federal, em especial o contido no 

art. 22 da Instrução Normativa nº. 3 de 26/04/2018 que “Estabelece regras de funcionamento do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal”: 

 
CAPÍTULO III 
DA CONTRATAÇÃO 
Regras gerais do instrumento convocatório 
 
(...) Art. 22.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo 
Circulante + Passivo Não Circulante) 
II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante) 

 
Parágrafo único. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
a avaliação de situação econômico-financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação. (Incluído pela IN nº 10, de 2020) 

 
23. Conforme se afere do dispositivo acima, o Governo Federal sinaliza para exigência de 

índices contábeis LG, SG e LC, não realizando qualquer menção a índice de endividamento. Essa 
regra consta no capítulo de contratação (regras gerais do instrumento convocatório) sendo observada 
pelos Órgãos da União. 

 
24. Considerando o vulto envolvido nas contratações federais, podemos constatar que tais 

exigências são suficientes para a Habilitação dos licitantes.  
 
25. Caso o Administrador opte, pode até adotar o índice de endividamento, desde que o faça 

com razoabilidade e respeite as especificidades do mercado.  
 
26. No tocante ao índice de endividamento, outros editais públicos de licitação do ramo do 

saneamento e limpeza pública são bem mais flexíveis que o adotado pelo CPGI. Alguns Órgãos Públicos, 
dentro da linha adotada pelo Governo Federal, sequer exigem o índice de endividamento. Outros Órgãos, 
em prestígio à ampla participação, constam em seus Editais de Licitação, alternativas para habilitação de 
interessados, por meio da comprovação de capital social ou patrimônio líquido no limite de 10% do valor 
da contratação, quando o proponente não alcançar o resultado esperado para o índice de endividamento. 

 
27. Nessa linha, como exemplos em Minas Gerais, podemos citar Editais recentes de limpeza 

urbanas deflagrados pelas Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e Betim: 
 

 
- PREFEITURA DE BELO HORIZONTE-MG 
Concorrência 001/2019 
Processo: 01.097.349-19-20. 
Objeto: Seleção de empresas para a prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos, 
nas Regiões Administrativas do Município de Belo Horizonte caracterizadas no Projeto 
Básico de Licitação e Projeto Executivo, compreendendo a coleta domiciliar, a coleta de 
resíduos comuns em estabelecimentos geradores de RSS (Resíduos de Serviços de 



 

 

Saúde), a coleta diferenciada (domiciliar em Zona Especial de Interesse Social - ZEIS) e o 
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a Central de Tratamento de 
Resíduos – CTR Macaúbas, localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas 
– Sabará/MG, conforme condições discriminadas no Projeto Básico de Licitação e Projeto 
Executivo, no Edital e seus anexos. 
Valor de referência (12 meses) (3 lotes): R$ 139.677.219,44 
Item IX – Habilitação do Edital c/c Anexo I-G 
O edital prevê, para fins de habilitação do proponente, alternativa à não obtenção do 
resultado dos índices contábeis por meio da apresentação de patrimônio líquido de 
10% do valor da contratação ( Item 3.2.1.). 
Êxito na contratação – Lote 3 recentemente adjudicado. 
Disponível: https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2019 
 
- PREFEITURA DE BELO HORIZONTE-MG 
Concorrência 001/2020 
Processo: 01.097.523-19-25. 
Objeto: Seleção de empresas para a prestação de serviços de limpeza urbana, no Município 
de Belo Horizonte, de multitarefa; remoção de resíduos em Unidades de Recebimento de 
Pequenos Volumes – URPVs; remoção de pichações, instalação de placas de pontos 
limpos; remoção mecanizada de deposições clandestinas e o transporte dos resíduos até a 
destinação final especificada, conforme definições e condições discriminadas no Projeto 
Básico de Licitação e Projeto Executivo de Serviços, Edital e seus anexos, nas áreas de 
atuação das Coordenadorias Regionais Barreiro, Centro-Sul, Oeste, Leste, Nordeste, 
Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova. 
Valor de referência (12 meses) : R$ 69.585.386,24 
Item 9.6 do Edital c/c Anexo 15 
O edital prevê, para fins de habilitação do proponente, alternativa à não obtenção do 
resultado dos índices contábeis por meio da apresentação de patrimônio líquido de 
10% do valor da contratação (Item 3.2.1.). 
Disponível: https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/licitacao/concorrencia-001-2020 
 
- PREFEITURA DE CONTAGEM - MG 
Concorrência 008/2017 
Processo: 114/2017 
Objeto: contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços 
unitários, para execução dos serviços e limpeza em vias e outros logradouros públicos no 
Município de Contagem/MG, compreendendo a varrição manual e mecanizada; 
fornecimento/instalação e manutenção de cestos coletores de resíduos leves; capina e 
roçada, serviços complementares, bem como transporte dos resíduos provenientes destas 
atividades para o Aterro Sanitário Municipal, localizado na Av. Helena de Vasconcelos 
Costa, 201 Bairro Perobas, conforme condições discriminadas neste edital, Termo de 
Referência e seus anexos. 
Valor de referência (12 meses): R$ 46.409.164,44 
Item 8.1.4 do edital: Exigência de índice superior a 1 para LG, LC e SG. 
NÃO foi exigido Índice de Endividamento 
 
- PREFEITURA DE BETIM - MG 
Concorrência 001/2017 
Processo: 008/2017 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Limpeza 
Pública Urbana e Tratamento de Resíduos Sólidos, sob o regime de empreitada a preços 
unitários conforme medições mensais, em conformidade com o estabelecido no Termo de 
Referência para a execução dos "Serviços Rotineiros da Limpeza Pública Urbana, nas áreas 
de concentração ou adensamento populacional do Município de Betim”, mediante os termos 
e condições estabelecidos no presente Edital e seus Anexos. 



 

 

Valor de referência (12 meses): R$ 58.016.856,84 
Item 6.1.4 do edital: Exigência de índice superior a 1 para LG, LC e SG. 
NÃO foi exigido Índice de Endividamento 
 
 
- PREFEITURA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 
Concorrência 001/2021 
Processo Licitatório 004/2021 
Objeto: contratação, com a utilização do Sistema de Registro de Preços, de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e 
transporte até destinação final o Aterro Sanitário Regional – ECOTRES, e fornecimento de 
contêineres para disposição de resíduos sólidos, no Município de Conselheiro Lafaiete, de 
acordo com especificações, quantitativos e condições contidos nos Anexos I e II, 
integrantes do Edital.  
Valor de referência (12 meses): R$ 4.965.853,20  
Item 7.6.1.”b” do edital: Exigência de índice: liquidez (igual ou superior a 1) e 
endividamento (igual ou inferior a 0,80). 
 

28. Diante do exposto e considerando as jurisprudências apontadas bem como o padrão 
adotado nos editais de vários Órgãos Públicos de contratação de serviços de limpeza urbana, é de fácil 
constatação que a exigência de índice de endividamento, com resultado menor a 0,5, é desarrazoado e 
fere a razoabilidade de mercado e do padrão adotado nas contratações públicas de limpeza urbana. 

 
 
29. Manter tal exigência é contribuir para a ilegalidade do processo com o cerceamento 

iminente de empresas aptas a ofertarem proposta mais vantajosa em condições reais de cumprir e honrar 
os seus compromissos.  

 
30. Caso as alegações acima não forem suficientes para o convencimento para a retirada do 

índice de endividamento, que, ao menos seja previsto no Edital, a possibilidade, em caráter 
ALTERNATIVO, para fins de habilitação, da comprovação, pelo licitante, de capital social ou patrimônio 
líquido no limite de 10% do valor referencial do certame. Essa medida deve ser prevista no Edital, como 
alternativa à não obtenção pelo licitante dos resultados pretendidos inicialmente para os índices contábeis.  

 
31. Essa prática é adotada por diversos Órgãos Públicos, estando em conformidade com a 

jurisprudência e doutrinas dominantes. 
 

32. A alternativa, proposta, em nada prejudicaria o certame, pelo contrário, permitiria a participação 
de um número maior de interessados, auxiliando a seleção de licitante com boa saúde financeira, não 
restringindo a análise de índices que, matematicamente, podem selecionar licitantes com diminuta 
capacidade, em face do seu volume de negócios, deixando de levar em consideração outros fatores que 
impactam direto na capacidade de adimplir as suas obrigações tais como: estrutura, contratos, 
patrimônio líquido e capital social. 

 

III – DO PEDIDO 

 
Diante do exposto, solicitamos o acatamento integral da presente impugnação a fim de que a 

exigência de índice de endividamento seja revista, OU, alternativamente, que seja permitido ao licitante 
que não obtiver o resultado esperado, que permita a sua habilitação, por meio da comprovação de capital 
social ou patrimônio líquido no limite de 10% do valor referencial do certame. 

 



 

 

Isto posto, solicitamos que sejam promovidas as alterações, necessárias, no edital de licitação 
e que o mesmo seja republicado com a abertura do novo prazo legal de ancoragem, conforme define o 
art. 21, §4º da Lei 8.666/93 7. 

    
Nestes termos, pede deferimento.    

 
 

Belo Horizonte, 09 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa 

Diretor Vice - Presidente 
SUMA BRASIL - Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.  

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Helder Filipe Teixeira Bessa 

Diretor Administrativo 
SUMA BRASIL - Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.  

 

 
7 Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, 
embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (...)  
§ 4o. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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