
Senhora Flávia, 
 

Em atenção a resposta a impugnação referente ao processo licitatório n.º 
10/2014, temos o que segue: 
 

Primeiro, esclarecer que o documento de impugnação deveria ter sido analisado 
como o todo e não somente extrair de seu texto pequenos trechos que induzem 

a verdade desta ilustre Comissão de Licitação em relação ao Edital publicado. 
 
Quanto ao documento de impugnação, esclareça-se que não houve qualquer 

menção em relação a solicitação de exclusão do pedido de atestado de 
capacidade técnica, como se extrai: 

 
"Esclareça-se por oportuno, que a presente impugnação não versa sobre a 

legalidade de a Administração Pública exigir em seus editais atestados de 
capacidade técnica operacional e profissional, nem, tampouco, pretende 
questionar a legalidade de o edital estabelecer quantitativos mínimos para os 

mesmos." 
 

Ainda outra parte do documento, mais especificamente em seu pedido: 
 
"REQUER o acolhimento da presente impugnação, reformando-se o edital em 

apreço, mais especificamente o item 10.5.3, tornando-os aceitos com emissão 
tanto de empresas privadas quanto públicas. Caso não seja possível, incluir a 

possibilidade de comprovação por meio de documentos da capacitação do 
profissional técnico que irá realizar os serviços, tais como: cópia de carteira de 
trabalho e demais documentos." 

 
Ou seja, solicitamos tão somente que os atestados sejam aceitos tanto por 

serviços prestados a empresas da área pública quanto privada. 
 
Ainda tecemos comentários quanto a atividade solicitada, ou seja, contabilidade. 

Senhora, a técnica contábil é única, o fato de observar legislações distintas não 
interfere na técnica, o que por entendimento, a empresa que presta serviços 

contábeis para a área privada, tem total condição de atender a área pública, e 
expresso, que ainda muito melhor do que empresas que unicamente prestaram 
serviços exclusivos a área pública, como se vê, em relação ao processo de 

convergência, iniciado na área privada muito antes da área pública e que por 
experiência, verifiquei total desconhecimento de empresas que prestam os 

serviços a área pública, pois nosso titular fez parte do processo junto ao 
Conselho Federal de Contabilidade, hoje inclusive com curso ministrado da área 
junto ao Conselho Federal de Biblioteconomia. 

 
A decisão trazida, com informação de que aplica-se a Lei n.º 8.666/93 de forma 

subsidiaria a Lei 10.520/2002 não convence neste ponto, a qualquer juízo caso 
este entendimento seja continuado. 
 

Segue leitura de matéria interessante para o caso 
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1481.pdf. 

 
Ainda informa que a exigência é exagerada vez que foram "...estabelecidos e 

circunstanciados os requisitos mínimos entendidos por necessários para a 

http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1481.pdf


garantia da consecução do objeto..." e que a Administração "agindo assim, 
estaria ... resguardando-se e concorrendo para a concretização de contrato que 

melhor atenda ao interesse público." 
 
No caso de exigência que melhor atenda a Administração Pública, que se utilize 

de outra modalidade, tal como fez o Conselho Federal de Serviço Social em seu 
processo licitatório n.º 02/2014, com o mesmo objeto, no entanto utilizando a 

modalidade mais coerente "Concorrência" e solicitação de atestados de 
capacidade técnica tanto emitidos por empresas privadas quanto públicas. 
 

Vejo o exemplo citado no parágrafo anterior que julgamos ser mais coerente, 
com aplicação de análise técnica para a área pública, em relação a entidade e 

aos seus profissionais. Agora proceder a "técnica" e "preço" por meio de pregão 
seria até um desrespeito a legislação que trata de pregão. 

 
Por estes motivos, INSISTIMOS na impugnação para tão somente alterar o 
requisito, com inclusão de atestados emitidos por empresas da área privada. 

 
Caso não seja julgada procedente, traremos a mesma a julgamento aos 

Tribunais, com julgamentos conforme nosso entendimento, que por 
consequência, trará atraso na contratação, excessivos custos a administração e 
com resultado proferido para a aceitação de atestados de capacidade técnica 

emitidos por empresas da área privada, como vemos em diversos julgados. 
 

Agradecemos a atenção e aguardamos retorno, 
 
Jean Nunes Calvoso 

ACC - Auditoria, Consultoria e Contabilidade Eireli 
 

 


