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AO(À) SR.(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO- 

CRA/MG 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 
         PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2018 
 
 

A empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º 69.034.668/0001-56, por meio de sua representante legal, analisando os termos do 

instrumento convocatório acima referendado, vem, perante o Senhor(a) Pregoeiro(a), REQUERER 

ESCLARECIMENTOS, pelos motivos abaixo descritos.  

 

I - QUANTO AO GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

Ao tratar da qualificação econômico-financeira, o Edital estabelece quais serão os 

índices financeiros necessários para que as proponentes licitantes comprovem solidez financeira, 

dentre os quais se destaca o índice de endividamento não superior a 0,8 (disciplinado no item 10.4.6 

do Edital). 

Cumpre registrar que, em relação ao índice adotado não há objeções, pois, ao prevê-

lo fez bem a administração. Contudo, o que se pretende com esta consulta é que confirme o grau 

de endividamento de 0,80 – ou seja, que confirme a número zero (0) após o 8.   

Antes de obter a resposta da r. Entidade, imprescindível se faz tecer breves 

comentários sobre a jurisprudência do TCE/SP a respeito da exigência de índice de endividamento.  

Com o propósito de buscar solução a questão levantada, compartilha-se uma decisão 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-005974.989.15-4), publicado no Diário Oficial em 

30/09/2015: 



 

Sodexo Benefícios e Incentivos 
Alameda Araguaia, 1.142 - Bloco 3 - Alphaville 
06455-000 - Barueri – SP 

www.sodexo.com.br  
2 

Inobstante nossa jurisprudência admitir o patamar de 0,50 como limite ao Índice de 
Endividamento (IE) exigível de licitantes, este Tribunal deixou assentado, em diversas 
oportunidades, que a razoabilidade dos índices contábeis demanda avaliação casuística 
e que os limites admitidos poderão variar conforme o segmento da economia envolvido 
na disputa.  
Especificamente para o ramo dedicado ao fornecimento e administração de cartões 
vale alimentação e refeição, o índice adotado revela-se excessivo.  
Levantamento realizado pela Assessoria Técnica (ATJ) desta Corte constatou que das 
12 empresas mais representativas do setor, apenas duas apresentam Índice de 
Endividamento (IE) em condições de satisfazer os rigores do texto convocatório4. Tudo 
a recomendar, portanto, a sua imediata revisão.  
Nestas condições, encurto razões e VOTO pela PROCEDÊNCIA das representações, 
determinando-se à Prefeitura do Município de Amparo a revisão do item 8.8.5 do 
edital, ajustando-o à realidade do mercado consoante o EXPOSTO NA PRESENTE 
DECISÃO, e a republicação do instrumento convocatório, pelo prazo legal. (g.n.) 

 

O estudo que fora exposto na decisão retro compreendeu os índices financeiros das 

principais empresas relacionadas ao objeto licitado, sendo observado que, dentre as 12 (doze) 

pesquisadas, 08 (oito) delas cumpriam o índice de endividamento igual ou menor que 0,80 - senão 

vejamos no seguinte quadro comparativo: 
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Do julgado acima, considerou-se aceitável a exigência de índice de endividamento em 

patamar menor ou igual a 0,80 para conferir a solidez financeira das licitantes, pois tal índice não 

acarretaria prejuízo à competividade do certame.  

Assim, o CRA/MG acertou em exigir índice de endividamento no instrumento 

convocatório no patamar de 0,8 e, adequará o Edital, por simples correção, incluindo o zero após 

o 8 (0,80).  

Na oportunidade, reiterando o nosso protesto de elevada estima e consideração, 

requer ao(à) Sr.(a) Pregoeiro(a) que esclareça o pontos acima levantado, através do presente e-mail, 

com a brevidade que lhe é peculiar. 

 

 

Barueri/SP, 15 de maio de 2018. 
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