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ACC - AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

número 20.598.960/0001-02, com sede na Rua Olímpio Jacinto 

n.9 608, Centro, Formosa/GO, vem à presença de Vossa 

Senhoria, respeitosamente, oferecer IMPUGNAÇÃO ao Edital 

de pregão eletrônico n.5 04/2016, pelo que passa a expor e a 

requerer o quanto se segue: 

A empresa ACC - AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI, especializada em 

serviços de auditoria, consultoria e contabilidade, com atestados da área privada e pública, 

com titular/contador com larga experiência nos serviços de auditoria, consultoria e 

contabilidade, inclusive na área pública com mais de 4 anos em auditorias realizadas junto aos 

Conselhos de Fiscalização Profissional, em diversos Estados Brasileiros, com comprovação por 

meio de pareceres de auditoria, carteira de trabalho e demais documentos, esclarece ser 

totalmente capaz de realizar os serviços objeto do edital. 

Sem embargo, infelizmente, 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. 

Em vista disso e mesmo com o propósito de contribuir com o órgão licitante para que a disputa 

tome a sua melhor amplitude, oferecemos a presente impugnação ao edital, contando com a 

sensibilidade e a compreensão desta Comissão de Licitação. 

Com efeito, os PROBLEMAS havidos no presente edital concentram-se nas exigências 

pertinentes aos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT's, item 8.7.3 do edital , quando 

na inclusão do termo "PERÍODO NÃO INFERIOR A TRÊS ANOS". 
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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, porém, a solicitação de apresentação de atestados de 

capacidade técnica, com serviços prestados por períodos não inferiores à três anos é excessiva, 

restringindo a participação de empresas de outros estados. 

Ocorre que, o fato de uma concorrente não possuir os tais documentos comprovando a 

prestação dos serviços em períodos não inferiores a três anos, não significa que não esteja 

apta a executar o serviço, uma vez que, se comprovada sua experiência profissional, presente 

estará a necessária aptidão para a execução do objeto da licitação. 

No caso, se uma empresa que comprova estar apta a executar um serviço, com atestados com 

prazos de execução dos serviços inferiores a três anos, demonstrará a mesma capacidade que 

outras empresas que tem os referidos documentos com prazos não inferiores a três anos, já 

que a aptidão para a execução do objeto é absolutamente a mesma. 

Destaca-se que as atividades de auditoria interna e independente encontram-se definidas 

também nas atribuições dos profissionais contadores, conforme prevê o artigo 25^ do 

Decreto-Lei 9.295/46 e item 33 e 34, do artigo 3^ da Resolução CFC n.e 560/83, como segue: 

"Decreto-Lei 9.295/46 

Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 

a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral; 

b) escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de 

todos os necessários no conjunto da organização contábil e 

levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; 

c) perícias judidals ou extra-judiclals, revisão de balanços e de contas 

em geral, verificação de haveres revisão permanente ou periódica de 

escritas, regulações judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou 

comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anónimas e 

quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei 

aos profissionais de contabilidade." _ í 
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"Resolução CFC n.s 560/83 

Art. 35 São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 

33) auditoria Interna e operacional; 

34) auditoria externa Independente;" 

Em nenhuma doutrina licitatória, existe orientador que informe que os serviços de auditoria 

serão diferentes se prestados, como exemplo: um ano, dois anos ou cinco anos. Ao contrário, a 

técnica utilizada é a mesma, independente dos prazos para a prestação dos serviços. 

Não podemos esquecer ainda que a modalidade pregão, instituída pela 10.520/2002, traz em 

seu artigo 9^ a aplicabilidade, de forma subsidiária, as normas da Lei n.s 8.666/93 e um 

importante parágrafo, cuja transcrição é primordial para a defesa desta impugnação: 

"Lei n.5 8.666/93 

Artigo 30 A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 

a: 

§ 52 É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com LIMITAÇÕES DE TEMPO OU DE ÉPOCA ou ainda em locais 

específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que Inibam a 

participação na licitação." (grifo e caixa alta acrescidos) 

Trazemos ainda a Constituição Federal, que acertadamente excluiu a discricionariedade dos 

gestores de fatores que possam trazer exageros a peça exordial (edital) quando no 

chamamento para contratação de empresas para serviços específicos, sendo: 

"CF/88 

Artigo 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 
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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 económica Indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações." 

Não pode-se fazer exigências que ultrapassem o indispensável, o fundamental, o 

extremamente necessário para verificar se os licitantes têm ou não condições de dar 

comprimento ao contrato. Todas as exigências que ultrapassam o indispensável, o 

fundamental, o extremamente necessário, como a que malgrado ocorre no caso vertente, são 

ilegítimas e inconstitucionais, devendo ser rechaçadas com veemência pelo braço forte do 

Poder Judiciário. 

Sob a mesma perspectiva, o inciso I do § 1° do da Lei n° 8.666/93 é categórica ao prescrever: 

" Lei n° 8.666/93 

Artigo 3° 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. 

§ lo É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância Impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato 

Sobre o assunto já se pronunciou o Tribunal de Contas da União - TCU, ao dispor que, in verbis, 

pode-se concluir que a entidade que promove a licitação deve fundamentar adequadamente a 
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exigência da capacidade técnica, demonstrando de forma inequívoca sua imprescindibilidade e 

pertinência em relação ao objeto licitado, de modo a afastar eventual possibilidade de 

restrição ao caráter competitivo do certame. 

Tal situação fica ainda mais latente nos casos em que a modalidade de licitação utilizada é a de 

Pregão, posto que se estará então, diante da prestação de serviços comuns (art. is da Lei 

10.520/02), ou seja, objetivamente padronizados no mercado. 

Desta forma, seria forçoso considerar lícita a exigência dos ACT'S COM PERÍODOS NÃO 

INFERIORES A TRÊS ANOS, sendo para tanto REQUERIDO o acolhimento da presente 

impugnação, REFORMANDO-SE O EDITAL EM APREÇO, mais especificamente o item 8.7.3, 

para efeito de não exigir nos ACT's indicativos de prestação de serviços com períodos não 

inferiores a três anos e sim relacionados especificamente aos serviços desejados. 

Ficaremos no aguardo de Vossos pronunciamentos. 

Formosa/GO, 30 de março de 2016. 

Jean Nunes Calvoso 
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