
RESPOSTA Á IMPUGNAÇÃO 
 

Processo Licitatório n.º 10/2014 – Modalidade Pregã o Presencial nº 08/2014. 
 
 

A empresa ACC – AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI 
ofereceu impugnação ao edital do Pregão  08/2014,  ao argumento  de que: 
 
Que “o edital de pregão tece exigências excessivamente restritivas que se opõem a 
legalidade e aos princípios informadores da licitação pública, que podem vir a  
impedir a participação no certame por outras empresas, como é o nosso caso, uma 
vez que somos uma empresa recente, aberta em 07 de julho de 2014, e que ainda 
não possuímos atestados específicos da área pública.”. (...)”  
 
“A presente impugnação visa tão somente destacar que a Lei n° 8.666/93, em seu 
artigo 30 e parágrafos, disponibilizou à Administração Pública a possibilidade da 
exigência de ACT nos processos licitatórios, no entanto, para a modalidade pregão, 
baseada na Lei nº 10520/2002, em seu artigo 1º estabelece que a sua utilização 
para a “aquisição de bens e serviços comuns”.  
 
E continua: 
 
“Ainda complementando em seu parágrafo único, artigo 1º, Lei 10.520/2002 que: 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado.” 
 
A impugnante “entende que os serviços de contabilidade são os mesmos, tanto 
para área pública quanto privada à exceção do controle orçamentário” 
 
E por fim, requer o “acolhimento da presente impugnação, reformando-se o edital 
em apreço”. 
 
DECISÃO: 
 
Da leitura da impugnação apresentada a Pregoeira entendeu que a empresa  
impugnante  se opõe a exigência dos atestados  que comprovem experiência em 
contabilidade pública, vez que  a licitação será processada por pregão. 
 
Em face disso, passamos a análise objetiva do tópico atacado. 
 
A Lei 10.520/2002 em seu artigo 9° determina que: 
 
“Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.” 
 



Logo, a exigência de apresentação de atestados de capacitação técnica, eis que 
autorizada pelo art. 30 da Lei nº 8.666/93, visando evitar-se a contratação de 
empresas que não tenham condições técnicas de cumprir o contrato. 
 
Para a realização do objeto licitado é necessário que a empresa a ser contratada 
tenha o domínio da lei n. 4320/64 e das portarias normativas do STN, bem como 
da NBCASP - Normas de Contabilidade do Setor Público. 

 
Cabe rebater a argumentação da impugnante, de que a exigência relativa ao 
atestado de capacitação técnica para compor o requisito de habilitação técnica, 
caracterizar-se-ia como fatores de restrição à competitividade. Ocorre que, uma 
vez estabelecidos e circunstanciados os requisitos mínimos entendidos por 
necessários para a garantia da consecução do objeto, não há que falar em 
limitação do caráter competitivo do certame. Pelo contrário, agindo assim, estaria a 
Administração resguardando-se e concorrendo para a concretização de contrato 
que melhor atenda ao interesse público. 
 
As exigências mínimas de qualificação técnica, essenciais à consecução do objeto, 
concorrem para contratações que atendam ao interesse público. O atestado 
exigido tem como objetivo único avaliar a experiência do licitando no fornecimento 
de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, não havendo que se 
falar em restrição à competitividade. 
  
Assim, analisando, decidiu-se por manter as regras estabelecidas no edital, por se 
encontrarem em consonância com o ordenamento jurídico.  
 

 

 Belo Horizonte, 10 de novembro de 2014. 

 

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes. 

Pregoeira/CRA-MG. 

 


