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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL n° 24/2018 

PROCESSO INTERNO nº: 108/18 – ECM: 48948 

 

MACIEL AUDITORES S/S, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda sob o nº. 13.098.174/0001-80, com 

sede localizada na Av. Paulista, n° 1009, sala 1808, bairro 

Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01.311-100, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com 

arrimo no item  13.2 do Edital, apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão que inabilitou a Recorrente, pelos 

fatos e considerações jurídicas que a seguir passa a expor: 

 

DOS FATOS E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS 

 

Trata-se de licitação, modalidade pregão eletrônico, tipo menor 

preço, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de Auditoria das Demonstrações Financeiras da 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) e 

trabalhos de asseguração razoável e de asseguração limitada da Sociedade 
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em Conta de Participação (SCP) na qual a CODEMIG participa como sócia 

participante.  

Em sessão realizada para apresentação das propostas, etapa de 

lances e análise dos documentos habilitatórios das licitantes, declarou-se 

inabilitada a licitante MACIEL AUDITORES sob o argumento de que “de acordo 

com o pregoeiro da sessão, é: "Não atender aos itens 11.4 III, 11.4 VIII, 11.4 X.I, 

11.4 XI b do Edital.". Vejamos:  

                                       11.4 Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:    

                                          (...)  

III - Comprovar experiência em Auditoria das Demonstrações 
Financeiras de empresas brasileiras que realizaram oferta 
pública inicial de ações na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), com 
esforços de venda no exterior, nos últimos 3 (três) anos. Tal 
comprovação se dará mediante a apresentação de atestado 
de capacidade técnica, em nome da Licitante ou do grupo do 
qual é firmamembro, emitido pela empresa auditada, 
comprovando as condições exigidas. Poderá ser feita também 
por meio de cópia das Demonstrações Financeiras e Parecer de 
Auditoria. 

                                         (...) 

VIII – Especificamente para os serviços mencionados nos itens 4 
e 5 desse Termo de Referência, a licitante deverá apresentar 
atestado para comprovação de habilitação técnica:  

  

a) Prova mediante atestado(s) emitido por empresa 
auditada, que comprove que a empresa licitante realizou 
auditorias em companhias que sejam SCPS´ou consolidem 
SCP´s,   

b) Prova mediante atestado(s) emitido por empresa 
auditada, que comprove que a empresa licitante realizou 
auditorias em companhias da área de metalurgia com total de 
patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1,7 bilhões, ou receita 
líquida anual igual ou superior a R$ 600 milhões quando da 
realização da auditoria pela licitante. 

X.I - Ademais, deverá compor equipe de auditoria, para os 
trabalhos relativos à SCP (itens 4 e 5 do objeto descrito no Termo 
de Referência), 01 (um) profissional com formação conclusa em 
engenharia com conhecimento dos processos de lavra e 
beneficiamento de minério, comprovada mediante a 
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apresentação de currículo do profissional. Preferencialmente 
esse profissional deverá compor o quadro funcional da licitante, 
sendo permitido outro vínculo, a exemplo de prestação de 
serviços, mediante comprovação especifica.   

XI - A licitante fica obrigada a apresentar no decorrer do 
processo licitatório, juntamente com a documentação 
relacionada à habilitação técnica, uma relação do pessoal 
técnico especializado, adequado e disponível para a 
realização do objeto licitado, e seus respectivos currículos, 
respeitando a exigência mínima descrita no quadro de 
atribuições básicas:   

a)  O profissional identificado como responsável 
técnico deverá comprovar ser sócio ou diretor da licitante com 
experiência mínima de 03 (três) anos como sócio ou diretor e 
apresentar seu registro no CRC, CVM e CNAI;  

b) O profissional identificado como gerente de 
auditoria deverá comprovar experiência mínima de 05 (cinco) 
anos em auditoria das demonstrações financeiras, sendo que 
desses 05 (cinco), no mínimo 03 (três) anos tenham sido 
desempenhados na licitante e apresentar seu registro no CRC e 
CNAI;  

 

Contudo, tal alegação se trata de grave equívoco, eis que os 

atestados apresentados comprovam a expertise da licitante Maciel em total 

sintonia com a necessidade desse órgão.  

Como se vê, os atestados de capacidade técnica foram 

extensamente apresentados e estão devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, de acordo com o §1º do art. 30.  

A Lei de Licitações - n° 8.666/93 traz, em seu artigo 30, o rol de 

documentos necessários para fins de comprovar a qualificação técnica de 

empresa licitante. Definindo que os atestados devem demonstrar o 

cumprimento de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

em características, quantidades e prazos, sendo limitada a necessidade de 

comprovação apenas a atividade de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação.  

Neste passo, necessário reforçar que, nos termos do art. 30, os 

atestados não precisam demonstrar ipsis litteris a execução das atividades 
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descritas no Edital, nem mesmo a semelhança a todas as atividades a serem 

desenvolvidas, mas sim, a execução de atividade semelhante à da atividade 

preponderante, descrita no objeto editalício. 

Tendo este conceito em mente, verifica-se que os atestados 

acostados pela Recorrente são aptos a comprovar sua expertise em auditoria 

independente em suas mais diversas formas, abarcando plenamente a 

necessidade dessa Administração. 

Ademais, importante lembrar que caso sobejassem dúvidas acerca 

do escopo dos atestados apresentados pela licitante, como forma de sanar 

qualquer equívoco, sempre é possível que a Comissão proceda com diligência 

nos termos do §3º do Art. 43 da Lei n° 8.666/93 e item 17.10 do Edital, ilustrados 

abaixo: 

§3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

Sendo que tal procedimento demonstraria cabalmente a 

capacidade técnica da licitante MACIEL para o cumprimento do objeto 

contratual integralmente, inclusive com informações além das inicialmente 

requeridas no documento vestibular. 

Ocorre que a suposta inabilitação desta participante se deu em 

diversos itens e, em muitos deles esclarecimentos e complementação de 

documentos poderiam ter sido requisitados pelo senhor pregoeiro, o que não 

ocorreu. 

Sendo assim, apresentaremos ponto a ponto os itens que, 

supostamente, fundamentam a inabilitação da ora Recorrente, deixando 

evidente que a decisão proferida foi equivocada, senão vejamos: 

A) Quanto ao ponto III do item 11.4 do Edital: 
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O referido ponto contém a seguinte exigência: 

“Comprovar experiência em Auditoria das Demonstrações Financeiras 

de empresas brasileiras que realizaram oferta pública inicial de ações 

na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), com esforços de venda no exterior, nos 

últimos 3 (três) anos. Tal comprovação se dará mediante a 

apresentação de atestado de capacidade técnica, em nome da 

Licitante ou do grupo do qual é firmamembro, emitido pela empresa 

auditada, comprovando as condições exigidas. Poderá ser feita 

também por meio de cópia das Demonstrações Financeiras e Parecer 

de Auditoria.” 

  Os dois atestados apresentados pela Telebrás demonstram que a 

empresa realizou e realiza oferta pública inicial de ações na B3 com esforços de 

venda no exterior. Basta verifica-los.  
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Ademais, o próprio sítio eletrônico da B3 apresenta as cotações das 

ações da Telebrás, senão vejamos: 

 

 

Inclusive, conforme se depreende dos atestados acima reproduzidos, a 

auditoria das demonstrações financeiras foi enviada, dentre outros órgãos, à 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários e a Bolsa de Valores BM&F – Bovespa. 

 

Frise-se que a B3 foi criada em março de 2017 como fruto da 

combinação entre a BM&FBOVESPA e a Cetip, dando origem a uma 

companhia de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e 

consolidando a atuação da BM&FBOVESPA na negociação e pós-negociação 

de produtos listados e da Cetip no registro e depósito de operações de balcão 

e de financiamento. 

 

Sendo assim, os atestados juntados atendem ao requerido no item, pois 

não teria sentido o envio da auditoria da empresa Telebrás, caso esta não 

fizesse oferta pública de ações. 
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B) Quanto ao ponto VIII do item 11.4 do Edital: 

Segue a reprodução dos pontos: 

 

VIII – Especificamente para os serviços mencionados nos 

itens 4 e 5 desse Termo de Referência, a licitante deverá apresentar 

atestado para comprovação de habilitação técnica:   

a) Prova mediante atestado(s) emitido por empresa 

auditada, que comprove que a empresa licitante realizou auditorias 

em companhias que sejam SCPS´ou consolidem SCP´s,  

 

  O atestado apresentado pela própria CODEMIG comprova que a 

empresa licitante  realizou auditoria em companhia consolida uma SCP, segue a cópia 

do documento juntado. 

  Não é crível que a Licitante negue atestado de realização de auditoria 

realizada na própria Companhia. Até mesmo porque tal documento comprova o 

conhecimento e expertise da Maciel na auditoria das demonstrações financeiras da 

própria licitante. Atendimento ao item mais específico que este não há. 
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b) Prova mediante atestado(s) emitido por empresa auditada, que 

comprove que a empresa licitante realizou auditorias em companhias 

da área de metalurgia com total de patrimônio líquido igual ou 

superior a R$ 1,7 bilhões, ou receita líquida anual igual ou superior a R$ 

600 milhões quando da realização da auditoria pela licitante.  

Os atestados técnicos apresentados pela licitante referentes aos 

contratos com o FINEP e o SESI, respectivamente, preenchem o requisito exigido 

neste item. 
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C)  Quanto ao ponto X.I do item 11.4 do Edital: 

X.I - Ademais, deverá compor equipe de auditoria, para os 

trabalhos relativos à SCP (itens 4 e 5 do objeto descrito no Termo 

de Referência), 01 (um) profissional com formação conclusa em 

engenharia com conhecimento dos processos de lavra e 

beneficiamento de minério, comprovada mediante a 

apresentação de currículo do profissional. Preferencialmente 

esse profissional deverá compor o quadro funcional da licitante, 

sendo permitido outro vínculo, a exemplo de prestação de 

serviços, mediante comprovação especifica.  

 O currículo juntado da profissional engenheira Mariana Rossi atende às 

determinações do referido item do edital na medida que demonstra 

conhecimento nos processos de lavra e beneficiamento de minério, pois 

menciona sua atuação nos seguintes clientes da Maciel Auditores: 

Principais clientes em que atuou: 

Companhia Riograndense de Mineração – CRM RS 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CMPRM DF 

Saneamento de Goiás – SANEAGO 

 

 As empresas auditadas acima, sobretudo a Companhia Rio-grandense 

de Mineração e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais trabalham com 

os processos de lavra e beneficiamento de minério e estes foram, dentre outros, 

os principais clientes da Maciel Auditores que a Sra. Mariana atuou. 

 Apenas de forma exemplificativa segue notícia extraído do sítio 

eletrônico da CRM RS que demonstra sua atuação no processo de lavra: 
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C) Quanto ao ponto XI, “b” do item 11.4 do Edital: 

O profissional identificado como gerente  de auditoria deverá 

comprovar experiência mínima  de 5 (cinco) anos em auditoria 

das demonstrações financeiras, sendo que desses 05 (cinco), no 

mínimo 03 (três) anos tenham sido desempenhados na licitante 

e apresentar seu registro no CRC e CNAI. 

 

O gerente de auditoria, Sr. Luciano Gomes do Santos comprovou 

experiência de mais de 5 (cinco) anos atuando em auditoria das 

demonstrações financeiras conforme atestados que juntou ao seu currículo. 

Outrossim, seu vínculo com a Maciel Auditores iniciou-se desde o ano de 2015, 

conforme consta em seu currículo. 
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Além disso, acostados ao seu currículo estão seu CRC e CNAI. Deste 

modo, não há qualquer motivação para a manutenção de inabilitação desta 

concorrente quanto a este item. 

 

CONCLUSÃO 

Nesse ínterim, pelo cumprimento do itens 11.4, III, VIII, X.I, XI b em sua 

integralidade, com a confirmação de que os atestados apresentados 

comprovam a capacidade para prestação do objeto do presente processo 

licitatório, conforme acima discorrido, a licitante MACIEL AUDITORES deve ser 

declarada habilitada, com a consequente continuidade do certame.  

DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer a declaração de habilitação da 

licitante MACIEL AUDITORES S/S, por cumprir integralmente os itens do 

instrumento convocatório. 

Caso o entendimento seja contrário e pela manutenção da decisão, 

requer, desde já, que o presente recurso seja convertido em Recurso 

Hierárquico, a fim de que seja submetido à apreciação superior, em 

conformidade com o disposto no art. 109, §4º da Lei nº 8.666/93. 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Paulo, 09 de abril de 2018. 

 
 
MACIEL AUDITORES S/S 

  

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA   
Sócio Administrador 
 

  

   

   

   

   

   

 














