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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 012/2020 
 

DECISÃO DA PREGOEIRA SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Ref.: Impugnação recebida por Correio Eletrônico às 15:30 de 09.04.2020 encaminhada pelo Sr. 
Glauber Xavier. 

 
 
RELATÓRIO 
 
Em suma, alega o impugnante que haveria “restrições” e “ilegalidades” no Edital do certame 

impugnado no que diz respeito ao “ PRAZO MÍNIMO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA e EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PRAZO DE TRÊS ANOS.”. 

Requereu a modificação do edital na parte que tange à qualificação técnica (atestados de 

capacidade técnica) e “a imediata suspensão” do processo. O pregoeiro recebeu a 

impugnação às 15:30 de 09.04.2020 e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, decisão 

publicada na íntegra no Portal da Transparência do CAU/SC no mesmo dia, decisão 

enviada por e-mail ao impugnante às 16:59 de 09.04.2020. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO  
 

 A insurgência contra a exigência na parte de qualificação técnica do Edital 

impugnado acerca da apresentação de atestados que comprovem experiência mínima de 3 

anos atestada por pessoas jurídicas de Direito Público não merece prosperar, pelas razões e 

motivos abaixo expostos. 

 A Equipe da Planejamento do CAU/SC encarregada das etapas relativas às fase 

interna da contratação verificou - o que pode ser conferido no Estudo Técnico Preliminar (estudo 

prévio à licitação) carreado aos autos do processo administrativo n. 012/2020 - com base na 

experiência pretérita do CAU/SC, avaliada pelo Gerente Administrativo e  Financeiro que 

acompanhou na íntegra a execução da contratação anterior, auxiliado pelo corpo técnico 

especializado (Coordenação de Compras, Contratos e Licitações), a necessidade do 

estabelecimento de experiência prévia, considerando, em especial, a natureza intelectual dos 

serviços e o tempo esperado de execução do contrato - que possui natureza de serviço contínuo 



 

 
 

2 
 
 

-, no qual já inicialmente é de 30 meses, sendo prorrogável, até o limite 60 meses a teor do art. 

57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

 Inicialmente é primordial evidenciar que a exigência de qualificação técnica está 

amparada pela lei mor de licitações (lei nº 8.666/1993), que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 

 

 Exposta a fundamentação e possibilidade de exigir-se qualificação técnica dos 

licitantes em um certame licitatório, é necessário demonstrar que o corpo técnico deste 

Conselho não só estudou a viabilidade da exigência como a justificou ao longo da fase interna. 

 Constam nos autos do processo, conforme prevê a legislação mais atual e as boas 

práticas acerca das contratações na Administração Pública: o Estudo Técnico Preliminar – 

documento no qual a atual contratação do CAU/SC foi analisada e melhorias foram previstas, 

inclusive já nesse instrumento tem-se a previsão de ser necessária a exigência de qualificação 

técnica -, Mapa de Gestão de Risco referentes à fase de análise – após elaboração do Estudo 

-, Termo de Referência – documento no qual o objeto é detalhadamente descrito e sua 

contratação é justificada -, Mapa de Gestão de Risco após elaboração do Termo de Referência 

– o qual mapeia os riscos na fase de seleção do fornecedor, inclusive no que tange à qualificação 

técnica -, e, por fim, o Parecer Técnico n. 04/2020, emitido pela Coordenação de Compras, 

Contratos e Licitações do CAU/SC e encaminhado ao setor jurídico do Conselho, citando a 

qualificação técnica exigida e fundamentando-a.  

 Demonstrada, portanto, infundada a acusação do impetrante de que “não há 

nenhuma justificativa técnica, carreada no processo da devida motivação e adequada”. 

 Sobre a alegação do insurgente acerca da impossibilidade de estabelecimento de 

prazo mínimo de experiência, cabe esclarecer que o edital e anexos solicitam 3 atestados de 

capacidade técnica, não mencionando 3 anos de experiência. Extrai-se do instrumento 

convocatório: 
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9.11 Qualificação Técnica:  
9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 
Contabilidade, em plena validade; 
9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, mediante a apresentação de, no mínimo, 3 (três) atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público.  
9.11.2.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 
decorrido no mínimo 2 (anos) ano do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito 
mediante a apresentação do contrato. 
9.11.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente. 
9.11.2.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   
9.11.2.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017. 
9.11.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, 
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017. (grifo nosso) 

 E, ainda, extrai-se do Termo de Referência (Anexo I do edital): 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para a 
prestação dos serviços em características e exigências compatíveis com o 
objeto desta contratação por meio da apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público, sendo: 
10.1.1. No mínimo, 03 (três) atestados de capacidade técnica de pessoa de 
direito público. 
10.1.2. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido 
no mínimo 2 (anos) ano do início de sua execução, exceto se houver sido 
firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a 
apresentação do contrato. 

 
 Ainda que esclarecido o equívoco do impetrante acerca da interpretação dos itens 

editalícios que dispõe sobre a exigência de capacidade técnica, proveitoso salientar que, ainda 

que fossem solicitados os 03 anos de experiência, tal exigência estaria plenamente de acordo 

com a legislação em vigor, em especial ao disposto na Instrução Normativa MPDG n. 05/2017, 

item 10.6, “b”, do anexo VII-A , in verbis: 
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10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação técnico-
operacional, a Administração poderá exigir do licitante: 
[...] 
b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está 
sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três 
anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito 
o somatório de atestados; (grifo nosso) 

 

 Contrariamente ao que insurge o impugnante, o entendimento atual da Suprema 

Corte é pela viabilidade da exigência de experiência anterior, corroborando o já disposto pelo 

Poder Executivo na Instrução Normativa supramencionada: 

 
“a exigência de comprovação de experiência mínima pelo prazo de três 
anos, na área dos serviços a serem contratados, como critério de 
qualificação técnico-operacional, justifica-se por assegurar a solidez do 
futuro contratado e, com isso, a boa execução do objeto. Nesse sentido, 
os Acórdãos 2.939/2010-Plenário, 8.364/2012-2ª Câmara, 1.340/2013-
Plenário, 2.434/2013-Plenário e 2.167/2014-Plenário.” (extraído do Acórdão 
n. 14951/2018, Rel. Walton Alencar Rodrigues, sessão de 20.11.2018). 

 

 Prosseguindo nas alegações do impugnante, acerca da sua contrariedade da 

qualificação técnica exigir que a experiência das licitantes seja comprovada por pessoas 

jurídicas de direito público, importante elucidar, conforme já exposto nesta peça, que existe uma 

razão de ser por trás das exigências de qualificações técnicas, qual seja: garantir que a licitante 

que lograr-se vencedora do certame atenda plenamente os serviços demandados pela 

Administração Pública.  

 Os atestados de capacidade técnica não devem ter caráter pro forma, apenas para 

atender meandros burocráticos. Tais documentos devem fornecer uma segurança aos órgãos e 

entidades contratantes da Administração Pública que todo o seu esforço durante a fase interna 

seja assegurado na consecução da fase externa, fazendo com que toda a construção de um 

processo administrativo alcance ao fim pretendido desde o início: uma execução de serviços 

satisfatória que permita a Administração Pública dar cumprimento sua função primordial que é 

atender ao público.  

 Por isso, considerando a natureza jurídica deste Conselho profissional, pessoa 

jurídica de direito público, autarquia instituída pela Lei nº 12.378/10, de 31 de dezembro de 2010, 

e, portanto, sujeita obrigatoriamente as normas de direito público e contabilidade pública, é 

desarrazoado permitir que a experiência da licitante seja no ramo privado, pois não fornece a 
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segurança necessária a esta entidade de que após contratada, a empresa executará o objeto 

na forma necessária e essencial a este Conselho.  

 No caso em comento, a considerável complexidade do objeto, a indiscutível 

essencialidade da prestação do serviço ao CAU/SC  e os riscos de sua execução deficiente 

(eventuais questionamentos de auditoria) justificam a exigência da Administração no caso em 

concreto, pois o CAU/SC apenas pretende assegurar que sua assessoria contábil seja realizada 

por empresa experiente e sólida, de modo a minimizar riscos de inconsistências de suas contas 

públicas sujeitas à auditoria do CAU/BR e Tribunal de Contas da União (controle externo). 

 Nesse sentido, a exigência de experiência prévia com pessoas jurídicas de direito 

público revela-se como cautela, prudência da Administração visando assegurar a boa execução 

contratual, pautada na busca do Interesse Público da presente contratação que é assegurar a 

boa contabilidade da autarquia. 

 Além da exigência de experiência ser fundamentada e compatível com o tempo 

esperado de execução contratual, a exigência de que os atestados sejam emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público é plenamente razoável e motivada pelo fato de que a Contabilidade 

praticada na iniciativa privada difere substancialmente da Contabilidade pública aplicável ao 

Conselho, que possui normas próprias e distintas da contabilidade privada. É necessário 

assegurar que a futura contratada detenha o domínio (ou solidez) das regras e normas da 

Contabilidade Pública, por isso a Administração no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de 

Referência entendeu necessária a exigência de que os atestados fossem emitidos por pessoas 

jurídicas de Direito Público. 

 Desse modo, não há falar em indevida restrição à participação de empresas 

eventualmente interessadas, pois o CAU, em verdade abriu a participação no certame a toda e 

qualquer empresa que demonstre solidez e experiência com a Contabilidade Pública para bem 

executar o objeto do contrato que é de assessoria contábil à entidade pública, pautada pela 

busca em concreto do Interesse Público inerente à contratação. 

 Ressalte-se que o CAU/SC não almeja, de forma alguma, restringir a participação 

de eventuais interessadas no certame, visto que sempre respeita o princípio da competitividade 

aplicável às licitações públicas. Ocorre que é de igual importância a Administração assegurar a 

solidez do futuro contratado e a boa execução do objeto contratual.  
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DECISÃO 

 

 Dessa forma, pelos motivos e fundamentação acima expostos, com fulcro no art. 24, 

§ 1º do Decreto n. 10.024/2019, DECIDO por improcedente a impugnação ao Edital do Pregão 

Eletrônico n. 04/2020, mantidas todas as disposições editalícias do Pregão Eletrônico n. 

04/2020. 

 

Florianópolis, 14 de abril de 2020. 

 
 

Letícia Hasckel Gewehr 
Pregoeira do CAU/SC designada pela Portaria Ordinatória n. 026 de 30 de agosto de 2019. 

Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações. 


