
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS

PROCESSO N.º: 01.109252.17.76

CONCORRÊNCIA N.º: 2017/001

OBJETO: Contratação  de  empresa  especializada  para  prestar  serviços  de  auditoria  e  de

verificação independente.

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital.

IMPUGNANTE: Maciel Consultores S/S Ltda. 

1 ADMISSIBILIDADE

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.  

2 DOS ITENS IMPUGNADOS

Resumidamente, a Impugnante aduz:

1) Que a exigência de apresentar cópias de documentos autenticadas em tabelionato contidas

nos subitens 7.2 e 9.9 do edital  é  excessiva e vai  de encontro com o Decreto Federal  nº

9.094/2017 e com a jurisprudência do TCU. Assevera ainda que estas exigências geram um

custo elevado para os pretensos participantes da licitação. Assim, requer a alteração do edital

para  que  seja  admitidas  cópias  simples,  sendo  exigido  a  apresentação  dos  documentos

originais somente quando houver dúvidas consistentes quanto à autenticidade dos mesmos;

2) Que o subitem 9.1.2.2, “d” “resta objurgado, haja vista que inexiste certidão de regularidade

expedida pelo INSS. Alhures a certidão do INSS – previdenciária,  é expedida pela Receita

Federal do Brasil, conforme consta no site da entidade”. Diante disto, afirma que o documento

exigido deve ser a certidão de regularidade de débitos federais, em face da unificação havida;
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3) Em relação ao item 9.1.1.1, a Impugnante alega que “a lei 8.666/93 que explicita as condições

para habilitação da qualificação técnica, não utiliza a reinvindicação no plural, mas tão somente

no singular.  Ou seja, não pode ser requerido mais de um atestado como disposto no item

acima, onde o documento técnico deverá comprovar a execução de dois serviços”;

3.1.  “Além da vedação legal  para apresentação de dois  atestados para fins de habilitação

técnica, também subsiste a orientação jurisprudencial que a comprovação técnica deverá

ser referente ao serviço de maior relevância, no caso auditoria contábil, quando existir a

mescla de vários tipos de serviço”;

3.2. Que “in casu, o edital alberga vários tipos de serviços interligados, prevalecendo o de

auditoria contábil, por esta razão o item deve ser remodelado para constar tão somente a

necessidade de apresentação de um atestado de capacidade comprovando serviços de

auditoria contábil”.

4)  Que  “o  art.30,  inciso  II,  parágrafo  primeiro  da  lei  8.666/93,  reclama  a  necessidade  dos

atestados de capacidade técnica, apresentados em respeito a habilitação da licitante, estarem

registrados na entidade de classe compete”;

4.1. Que “entretanto, a empresa vencedora não apresentou os seus atestados de capacidade

técnica com o devido registro, em total desacordo com a lei, evidenciando a irregularidade

na sua habilitação.

Logo,  a  ausência  de  registro  dos  atestados  de  capacidade  técnica  no  Conselho  de

Contabilidade,  importou  na  violação  do  art.  30,  parágrafo  primeiro  do  Estatuto  de

Licitações”;

4.2.  “Portanto,  considerando  que  os  atestados  de  capacidade  técnica  apresentados  pela

empresa vencedora não estão registrados no Conselho Regional de Contabilidade,  em

respeito  aos  preceitos  do  art.  30,  inciso  segundo,  parágrafo  primeiro  da  lei  8.666/93,

conclui-se que a sua habilitação foi  ilícita,  razão que motiva o provimento do presente

recurso, para que a decisão seja reformada”.

5) Que o edital deve ser reformado por descumprir a Súmula 222 do TCU prever a cumulação do

capital mínimo com a necessidade de oferecimento de garantia;
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6) Que “no caso em apreço, sugestiona-se que seja incluído, como vem ocorrendo em inúmeros

certames do país, o “índice garantia capital de terceiro”, junto as previsões 9.1.1.4, para fins de

maior  garantia  da  qualificação  econômico-financeira”  e  a  inclusão  de  “...um  índice  de

endividamento igual ou não superior a 0,50, revelando o grau de endividamento da licitante e

demonstrando a situação sadia da empresa”;

7) Requer recebimento e acolhimento da impugnação e a alteração do edital. 

Em síntese, são as alegações.

3 DO MÉRITO: 

3.1. Da autenticação dos documentos:

Resumidamente,  a  Impugnante  alega  que  a  exigência  de  apresentar  cópias  de  documentos

autenticadas  em tabelionato  contidas  nos  subitens  7.2  e  9.9  do  edital  é  excessiva  e  vai  de

encontro com o Decreto Federal nº 9.094/2017 e com a jurisprudência do TCU. 

Inicialmente,  insta  frisar que  como  reconhecido  pela  própria  Impugnante  nos  argumentos

apresentados, o Município de Belo Horizonte não está vinculado às regras dos Decretos Federais,

não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do Decreto Federal nº 9.094/2017. Não

obstante, mesmo que se assim não fosse, ainda não haveria qualquer vício nos itens citados pela

empresa. 

Primeiro, porque o subitem 21.7 do Instrumento Convocatório é categórico ao afirmar que: “A

normatização  aplicável,  especialmente  a  Lei  Federal  nº.  8.666/93,  se  conflitantes  com  as

condições  e  exigências  deste  edital,  preponderarão  sobre  as  últimas”.  Segundo,  porque  a

Impugnante se equivocou quanto à interpretação dos subitens 7.2 e 9.9, atribuindo a estes uma

regra inexistente. Para que não haja dúvidas quanto ao equívoco, transcrevo os aludidos itens

editalícios:

“7.2. O  representante  deverá  apresentar  carteira  de  identidade  ou  documento

equivalente e ainda:
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7.2.1.  Se  proprietário,  apresentar  original  ou  cópia  autenticada  do  documento

constitutivo da empresa e da última alteração, onde constem expressamente

poderes de representação para exercer direitos e assumir obrigações. 

7.2.2. Se representante legal, apresentar procuração por instrumento particular ou

público,  com  poderes  para  formular  lances  e  praticar  os  demais  atos

pertinentes ao certame.

7.2.2.1.  Na  hipótese  de  procuração  por  instrumento  particular,  a  mesma

deverá  vir  acompanhada  de  cópia  autenticada  do  documento

constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja

expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir

mandatário”.

“9.9. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser apresentados em original

ou cópia autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples acompanhada

do original para autenticação por servidor do órgão licitante.

9.9.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.

9.9.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas”. 

Pela leitura dos itens supra transcritos é possível verificar que no item 7.2 e em seus subitens não

há a exigência de que o(s) documento(s) apresentado(s) seja(m) autenticado(s) em tabelionato

como alega a Impugnante. O que se afirma é que as cópias deverão ser autenticadas. Entretanto,

como bem detalha o subitem 9.9 do edital, a autenticação de um documento pode ser feita no

cartório ou pelo servidor do órgão licitante. 

Assim, não há que se falar em geração de custo elevado aos possíveis licitantes, uma vez que os

mesmos poderão entregar cópias simples dos documentos exigidos no edital  e apresentar os

respectivos originais ou cópias autenticadas pelos órgãos competentes para serem autenticados

pelos servidores do órgão licitante. 

Salienta-se que a necessidade de apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas

pelos licitantes para os servidores do Município possam autenticar suas cópias é de extrema

importância, tendo em vista que no momento da análise e julgamento da documentação entregue

não  pode  haver  quaisquer  dúvidas  quanto  à  veracidade  ou  não  dos  documentos  entregues.

Diante disto, incabível é o pedido feito para empresa para que fossem autenticados somente os

documentos que existissem dúvidas quanto à validade/veracidade. 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 
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 3.2. Da prova de regularidade relativa à Seguridade Social:

Resumidamente, a Impugnante alega o subitem 9.1.2.2, “d” do edital deve ser alterado uma vez

que não existe mais certidão de regularidade expedida pelo INSS e afirma que o documento

exigido deve ser a certidão de regularidade de débitos federais. 

Data  Vênia,  a  Impugnante  está  completamente  equivocada,  não  havendo  qualquer  erro  no

Instrumento Convocatório. Como se depreende da leitura do subitem 9.1.2.2, “d” colacionado pela

própria  empresa  em  sua  peça  impugnatória,  não  é  exigido  a  apresentação  de  certidão  de

regularidade expedida pelo INSS. Veja:

“9.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

(...)

d) Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social   e  ao  Fundo  de  Garantia  por

Tempo  de  Serviço  (FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos

encargos sociais instituídos por lei”. (grifo nosso)

Assim,  resta  demonstrado  que  o  que  se  exige  no  subitem  supratranscrito  é  que  o  licitante

apresente a prova de regularidade relativa à Seguridade Social e não de uma possível certidão

emitida pelo INSS, ad argumentum tantum a ora Impugnante. Esta comprovação, como afirmado

pela  mesma,  é  atualmente  feita  através  da  Certidão  de  Regularidade  de  Débitos  Federais,

portanto,  aos  licitantes  poderão  apresentá-la  para  comprovar  sua  regularidade  relativa  à

Seguridade Social. 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

3.3. Do Atestado de Capacidade Técnica:

Resumidamente, a Impugnante aduz que o subitem 9.1.1.1 do edital descumpre a legislação ao

requerer  a  apresentação  de  mais  de  um  atestado  de  capacidade  técnica  para  comprovar  a

execução de dois serviços. A empresa alega também, que conforme orientação jurisprudencial, a

comprovação técnica deveria ser exigida do serviço de maior relevância, que no presente caso

seria a auditoria contábil. 
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Novamente a Impugnante se equivocou na interpretação das regras editalícias. Ao contrário do

que  alega,  o  subitem  9.1.1.1  do  edital  não  exige  que  os  licitantes  apresentem  mais  de  um

atestado  para  comprovar  a  prestação  dos  serviços  de  auditoria  contábil  e/ou  financeira  e

verificação independente, mas apenas permite que a comprovação possa ser feita por mais de um

atestado, conforme doutrina e jurisprudência. Veja o que o item dispõe:

“9.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de:

(grifo nosso)

9.1.1.1.1. Auditoria contábil e/ou financeira 

9.1.1.1.2. Verificação independente.

9.1.1.1.3. Deverá(ão) ser fornecido(s) atestado(s) de capacidade técnica

que contemplem:

 Descrição dos serviços prestados;

 Período de vigência das respectivas contratações;”

Uma simples leitura dos itens supratranscritos é suficiente para verificar que o edital possibilita a

apresentação de um ou mais atestados para comprovar o serviço exigido. Assim, se o licitante

possuir um único atestado que possa comprovar a prestação dos serviços previstos nos subitens

9.1.1.1.1 e 9.1.1.1.2 e atenda as regras do 9.1.1.1.3, a exigência editalícia estará cumprida. 

Do mesmo modo, é completamente equivocada a afirmação da empresa de que o serviço de

maior relevância e o único que deveria ser comprovado é o de auditoria contábil. Tal afirmação

demonstra que a Impugnante não compreendeu o objeto da licitação,  uma vez que o serviço

licitado possui, todos em igual importância, os quais, devido sua extensão, entende-se não ser

razoável transcrevê-las neste julgamento, mas que, frisa-se, são de suma importância e devem

ser lidos e relidos para que não haja interpretações errôneas como a ora descrita. Diante disto,

cumpre reafirmar que os licitantes deverão comprovar a prestação de serviço de Auditoria contábil

e/ou financeira E verificação independente. 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

3.4. Da necessidade de registro dos atestados no CRC:
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Data  Vênia,  a  leitura  de  todos  os  argumentos  contidos  neste  item demonstram que  a  então

Impugnante  se  equivocou  e,  ao  digitar  a  peça  de  impugnação,  colacionou  equivocadamente

argumentos utilizados em um recurso administrativo, o qual, em nada se confunde com a presente

concorrência. Para demonstrar o equívoco, basta transcrever alguns dos argumentos ali contidos:

“...  a  empresa  vencedora  não  apresentou  os  seus  atestados  de  capacidade

técnica com o devido registro, em total  desacordo com a lei,  evidenciando a

irregularidade na sua habilitação”.

“Portanto, considerando que os atestados de capacidade técnica apresentados

pela  empresa  vencedora  não  estão  registrados  no  Conselho  Regional  de

Contabilidade, (...), conclui-se que a sua habilitação foi ilícita, razão que motiva o

provimento do presente recurso, para que a decisão seja reformada”.

Apesar do total equívoco da Impugnante, cumpre salientar que além de não ser uma imposição

legal, o Município entende que exigir atestado registrado em um dos Conselhos previstos no edital

é  restringir  injustificadamente  o  caráter  competitivo  do  certame,  o  que,  conforme  legislação,

doutrina e jurisprudência, é ilegal. 

Frisa-se que existem entendimentos no sentido de que somente é possível exigir o registro em

caso de atestado para comprovar a qualificação técnico-profissional, o que não é o presente caso.

Sobre o tema, a Doutrinadora Manuela M. de M. dos Santos sabiamente dispõe:

“Atestado de qualificação técnico-operacional não exige registro no CREA

Autor: Manuela M. de M. dos Santos

Categoria: Licitação, Planejamento

Tags: atestado, crea, engenharia, habilitação, licitação, operacional, qualificação 

técnica, registro

Em  se  tratando  de  serviços  que  envolvam  parcelas  afetas  à  engenharia,  será

indispensável que tanto a pessoa jurídica como o responsável técnico sejam registrados

perante o CREA (veja-se o art. 15 da Lei nº 5.194/6).

Sendo assim, é indispensável a exigência de comprovação do registro de tais pessoas

perante o CREA, nos termos em que autoriza o art. 30, I, da Lei de Licitações.

Contudo,  no  que  tange  aos  atestados,  somente  aqueles  referentes  à  qualificação

técnico-profissional devem ser registrados no CREA, conforme se depreende do Manual

de Procedimentos Operacionais: (...)”
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[1] JUSTEN  FILHO,  Marçal. Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos

Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 421”

“SANTOS,  Manuela  M.  de  M.  dos. Atestado  de  qualificação  técnico-operacional  não

exige registro no CREA. Blog Zênite. Disponível em: http://www.zenite.blog.br/atestado-

de-qualificacao-tecnico-operacional-nao-exige-registro-no-crea/ Acesso  em:  10  fev.

2017”. 

Ressalta-se o Município, visando garantir a correta execução do objeto licitado solicitou na fase de

habilitação a comprovação de qualificação técnica por meio de atestado de capacidade técnica

comprovando que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis com o objeto do edital. Por

outro lado, não requereu, nesta fase, a demonstração da qualificação técnico-profissional. Entre-

tanto, teve a cautela de exigir a prova de registro da empresa licitante em um dos Conselhos perti-

nentes à execução do objeto, conforme abaixo: 

“9.1.2.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público

ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de: (...)

b) Prova de Registro no Conselho Regional de Administração - CRA, ou no Conselho

Regional de Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - Corecon,

constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei”.

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

3.5. Da suposta cumulação de garantia com exigência de capital mínimo:

Resumidamente, a Impugnante alega que o edital deve ser reformado por descumprir a legislação

e a jurisprudência  do TCU ao prever  a  cumulação do capital  mínimo com a necessidade de

oferecimento  de  garantia.  Entretanto,  como  será  demonstrado,  novamente  a  Impugnante  se

equivocou na análise dos termos editalícios e confundiu os institutos de garantia de proposta com

garantia contratual.

A garantia contratual citada pela empresa e prevista no subitem 16.2, “d” do edital não pode ser

confundida com a garantia de proposta prevista no art. 31, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93. A

primeira visa garantir a execução do contrato, já a última, visa comprovar a qualificação econô-

mico-financeira; portanto, são de naturezas distintas.
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O que quer dizer o §2º do art. 31 da Lei nº 8.666/93 é que não se deve prever nos editais de licita-

ção a exigência simultânea de garantia de proposta, na forma de seguro garantia ou fiança ban-

caria e capital social ou patrimônio líquido mínimo como requisitos de qualificação econômico-

financeira do licitante. É o entendimento do Tribunal de Contas da União. Vejamos:

Adote providencias no sentido de não prever nos editais de licitação exigência simultâ-

nea de garantia, na forma de seguro garantia ou fiança bancaria e capital social ou patri-

mônio líquido mínimo como requisitos de qualificação econômico-financeira, conforme

estabelece o art. 31, § 2o, da Lei no 8.666/1993. (Acórdão 1453/2009 Segunda Câmara) 

Adote providencias no sentido de não prever nos editais de licitação exigência simultâ-

nea de garantia sob a forma de caução e capital social mínimo como requisitos de quali -

ficação econômico-financeira, conforme estabelece o art. 31, § 2o, da Lei no 8.666/1993.

(Acórdão 1450/2009 Segunda Câmara) 

Assim, verifica-se que as garantias exigíveis em sede de contratações públicas da proposta e con-

tratual têm fundamentos legais e finalidades distintas, bem como são apresentadas pelos seus

respectivos ofertantes em momentos diversos, o que mostra a viabilidade da exigência de ambas

em um único procedimento licitatório. 

Insta  frisar  que  a  Administração  Pública  está  adstrita  ao  princípio  da  legalidade  e  isso  lhe

condiciona a obedecer às legislações pertinentes. Não resta dúvida, portanto, que o edital e em

especial os subitens questionados são estritamente legais. 

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

3.6.  Do  pedido  de  inclusão  do  “índice  de  garantia  capital  de  terceiro”  e  “índice  de

endividamento igual ou não superior a 0,50”:
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Resumidamente, a Impugnante solicita que seja incluído nas previsões do subitem 9.1.1.4 do

edital a exigência de  “índice garantia capital de terceiro”, com o fim de dar maior garantia da

qualificação econômico-financeira do licitante e “... índice de endividamento igual ou não superior

a  0,50,  revelando o  grau de  endividamento  da  licitante  e  demonstrando  a  situação  sadia  da

empresa”.

Inicialmente, é necessário esclarecer que cabe tão somente ao Município, demandante e conhe-

cedor da importância do serviço licitado, utilizando-se do juízo de oportunidade e conveniência,

desde que dentro da legalidade, definir quais são as exigências legais mais adequadas para asse-

gurar o cumprimento do objeto contratado.

Neste sentido, é importante lembrar à Impugnante que a Administração deve exigir apenas os re-

quisitos  mínimos necessários  à  garantia  da execução do contrato  e  à  segurança do serviço,

sendo-lhe vedado impor exigências desnecessárias ou excessivas como as que são solicitadas na

presente impugnação. 

Conforme se extrai dos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, o legislador quis limitar os requisitos de

habilitação passíveis de serem exigidos na licitação, visto que são inadmissíveis cláusulas e con-

dições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo ou que se mostrem imperti-

nentes ou irrelevantes para o específico objeto do contrato, consoante o disposto no § 1º, do arti-

go 3º, da Lei de Licitações. 

Marçal Justen Filho dispõe sabiamente sobre o tema:

“O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo. Ou

seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação, exija com-

provação integral quanto a cada um dos itens contemplados nos referidos dispositivos. O

edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos”.

(Filho, Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pág.

458, Editora Dialética, 15ª Edição, 2012). (grifos nossos)

Diante disto, considerando o vulto da Licitação, o Município, visando garantir a correta execução

do objeto licitado solicitou diversas exigências Econômicas e Técnicas dos licitantes, tais como:

 

“9.1.2.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público

ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de: (...)
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b) Prova de Registro no Conselho Regional de Administração - CRA, ou no Conselho

Regional de Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - Corecon,

constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei.

9.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  Contábil  do  Resultado  do  Último

Exercício  Social  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que

demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios,  devendo ser  observados os subitens

abaixo para o devido enquadramento.

(...)

b)  Cálculo  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  e

Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo

considerado habilitado o licitante que apresentar resultado igual ou maior que

1 (um), em todos os índices aqui mencionados:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =  Ativo Circulante

         Passivo Circulante

SG = ______________Ativo Total____________

          Passivo Circulante + Passivo não Circulante

(...)

c) Prova de possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez

por cento) do valor estimado da contratação.

d)  Certidão  negativa  de  falência  ou  recuperação  judicial,  expedida  pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida

no domicílio da pessoa física, quando for o caso”.

Entendemos, portanto, que as exigências acimas expostas são, em um primeiro momento, sufici-

entes para garantir a correta análise econômico-financeira e técnica dos licitantes do presente cer-

tame. Esclarecemos, contudo, que o Edital e o Contrato de prestação de serviços possuem diver-
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sas regras e obrigações que visam garantir a correta execução do objeto licitado e das obrigações

ali contidas ao longo de toda vigência contratual.

 Informamos também, que o Município não estará de forma alguma descoberto no contrato em

questão, uma vez que está previsto no Edital a prestação de garantia no percentual de 5% (cinco

por cento) do valor contratado, podendo a Administração utilizar-se dela total ou parcialmente para

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato, para pagamento de obrigação, inclusive indeni-

zação a terceiros e outros motivos previstos na legislação.

Desta forma, entendemos que o edital está de acordo com os dispositivos legais e de acordo com

as necessidades do Órgão Contratante.

Por todo o exposto, a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente o item impugnado. 

4 CONCLUSÃO 

Diante dos fatos acima expostos,  a Comissão Permanente de Licitação julga improcedente a

impugnação apresentada pela Maciel Consultores S/S Ltda., mantendo o edital nos seus exatos

termos.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2017.

Comissão Permanente de Licitação
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