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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
 
Referência: Pregão Eletrônico n.º 09/2019 – Contratação de empresa para fornecimento de mão de 
obra de 15 (quinze) digitadores. 
 
Impugnante:  VITHA SERVICE – EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ:           14.551.828/0001-42 
 
 
I – TEMPESTIVIDADE  
 
A empresa VITHA SERVICE – EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. apresentou 
impugnação tempestiva aos termos do Edital (fls. 127/137), a qual passamos a examinar e a 
responder seus quesitos. 
 
II – ALEGAÇÃO 
 

Alega a Impugnante, resumidamente, que a exigência do subitem 7.4.1 do Edital (“Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha fornecido mão de obra de digitadores”) visa 
restringir a participação no certame de qualquer empresa que não tenha atestado específico dos 
serviços de digitadores. Entende, ainda, que as empresas que prestam serviços terceirizados não são 
especializadas na prestação de um único serviço, mas sim na gestão e administração de mão de 
obra. 

Conclui requerendo que seja dado provimento à impugnação apresentada e seja retificado o Edital, 
afastando a exigência de atestado de mão de obra específica, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. 
 
III – ANÁLISE 
 
Frente às alegações da Impugnante, mediante anuência da área técnica competente (fls. 143 e 
151/152) e visando ampliar a competitividade no certame, o subitem 7.4.1 do Edital foi retificado, 
conforme abaixo: 
 
Onde se lê: 
 
 "7.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha fornecido mão de obra 
de digitadores." 
 
Leia-se: 
 
"7.4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da LICITANTE, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a LICITANTE tenha fornecido mão de obra 
de serviços terceirizados." 
 
Cumpre ressaltar, ainda, que a BHTRANS possui o dever-poder de rever seus atos, de ofício ou 
mediante provocação, não podendo se furtar a corrigi-los quando necessário. Cabe a Administração 
orientar seus atos pelos princípios administrativos que regem as licitações e a Administração Pública, 
incluindo o da autotutela, pelo qual, conforme Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direito Administrativo, 
2001, p. 73): 

“(...) o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular 
os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de 
recurso ao judiciário. É uma decorrência do princípio da legalidade; se a 
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Administração Pública está sujeita a lei, cabe-lhe evidentemente, o controle da 
legalidade”.  

 
IV – JULGAMENTO 
 
Diante do exposto, decido conhecer da impugnação para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO 
retificando o subitem 7.4.1 do Edital. 

 
 
 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

Mariana Ferreira da Silva 
Pregoeira Substituta 


