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Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2018 

Regime: Prestação de Serviços Tipo: Menor Preço 

Processo Interno Nº 108/18– ECM 48.948 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Objeto: 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 em Conta de Participação (SCP) na qual a Codemig participa como sócia 

participante. 

 
No processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018, que objetiva 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 em Conta de 

Participação (SCP) na qual a Codemig participa como sócia participante, com abertura 

designada para o dia 03 de abril de 2018, apresentou a interessada Grupo Maciel, na data 

de 29 de março de 2018. 

 
DA INTEMPESTIVIDADE 
 
Estatui o Decreto Estadual 44.786/2008 de 18.04.2008 que contêm o regulamento da 
modalidade de licitação denominada Pregão, para o Estado de Minas Gerais, em seu artigo 
11 o que se segue: 
 

Art. 11.  Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do 
parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
............. 
     § 4º  A não-impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a 
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 
 

O edital, em seu item 4.3.1, repete os termos de sua Lei de regência e estabelece: 
 

“As impugnações deverão ser encaminhadas até o 5º (quinto) dia após a 
publicação do aviso do Edital.” 
 

A publicação do aviso do edital do presente certame ocorreu no diário oficial do Estado – 
“MINAS GERAIS” no dia 20.03.2018, pelo que decaiu para a Impugnante o direito de 
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discutir administrativamente o edital do certame, porquanto o quinto dia contado da 
publicação do edital foi em 25 de março de 2018. 
 
Cioso ressaltar que, mesmo que a Impugnante não tenha alegado a tempestividade em seu 
requerimento, a previsão legal a ser considerada no caso em questão é aquela contida no 
artigo 11 do Decreto Estadual 44.786/2008, de 18.04.2008, que regulamenta a modalidade 
de licitação denominada Pregão no âmbito do Estado de Minas Gerais.  
 
Conforme expressa previsão contida no item 2 – Da disciplina legal do edital, o Pregão em 
referência “(...)reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual 
nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº. 44.786, de 19 de abril de 
2008, pela Lei Federal nº. 13.303, de 01 de julho de 2016, pelo Decreto Estadual nº. 47.154, 
de 20 de fevereiro de 2017, pelas demais disposições correlatas, pelo Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da CODEMIG, disponível no endereço eletrônico 
www.codemig.com.br, bem como pelas cláusulas e condições conditas neste Edital e seus 
Anexos.”. 
 

DO MÉRITO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
 
A reclamante através do documento de pedido de impugnação, declara que houve 
cerceamento de competitividade através da exigência de habilitação relatada no Item 11.4, 
III, IV, V, VI e VIII do Edital de convocação, que apresentam os seguintes dizeres: 
 

“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 firma 
membro, emitido pela empresa auditada, comprovando as condições 
exigidas. Poderá ser feita também por meio de cópia das Demonstrações 
Financeiras e Parecer de Auditoria. 

 
IV - Comprovar experiência em Auditoria das Demonstrações Financeiras de 
empresas brasileiras que realizaram negociações de valores em mercados 
regulamentados e com registro na CVM na categoria A (conforme instrução 
CVM 480/2009), nos últimos 3 (três) anos. Tal comprovação se dará mediante 
a apresentação de atestado de capacidade técnica, em nome da Licitante, 
emitido pela empresa auditada, comprovando as condições exigidas. Poderá 
ser feita também por meio de cópia das Demonstrações Financeiras e Parecer 
de Auditoria. 

 
V - Comprovação de que a empresa foi submetida pelo menos uma vez nos 
últimos quatro anos ao processo de revisão pelos pares. A comprovação 
deverá ser feita pela apresentação do relatório emitido por Auditor Revisor 
contratado pela empresa para atender a esta exigência prevista nas normas 
de auditoria emitidas pelo CFC e que está em dia com a solicitação de revisão 
efetuada pelo CRE – Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade 
(Resolução CFC 1.323/11 e Instrução CVM 308).  
 

http://www.codemig.com.br/
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VI - Prova, mediante atestado de empresa auditada, de ter realizado, nos 
últimos 03 (três) anos anteriores a este certame, auditoria das 
demonstrações financeiras, de acordo com as leis brasileiras, de, pelo menos, 
uma empresa constituída e existente sob a forma de sociedade anônima que 
apresentasse investimentos em empresas ou em fundos de investimento 
privado (FIP) de montante acumulado igual ou superior a R$ 50 milhões, 
quando da realização da auditoria pela licitante.  

VI.I - A comprovação de emissão de valores mobiliários de que trata o 
parágrafo anterior tem como finalidade comprovar que a licitante 
possui expertise relacionada à auditoria de empresa que possua 
investimentos em empresas ou em fundos de investimento privado 
(FIP) cujo valor acumulado represente aproximadamente 25% do saldo 
de investimentos da Codemig na data de elaboração deste Termo de 
Referência. Nesse contexto, necessariamente, o atestado de empresa 
auditada deverá comprovar que os trabalhos de auditoria foram 
realizados em período superior a data de emissão da última revisão do 
Pronunciamento CPC 18 (R2), que se encontra em vigor. 

 
[...] 
 
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 SCP’s 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.” 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento de nosso esclarecimento sobre o pedido de 
impugnação ora em resposta, trataremos sobre as questões levantadas pelo Grupo Maciel 
dividindo os questionamentos nos itens questionados do ato convocatório. 
 
Item 11.4, III e IV: 
 
Em nossa defesa, informamos que tal exigência não teve como objetivo, em nenhum de 
seus aspectos, limitar a competitividade do certame, e sua única finalidade é a de selecionar 
empresas cuja especialização e experiência atendam à intenção da Companhia em 
promover sua primeira oferta pública de ações, conforme atestado no anexo I do Edital – 
Termo de Referência. Acreditamos que a finalidade crucial do processo licitatório é alcançar 
sim a melhor proposta para o erário, sem, entretanto, comprometer a qualificação 
necessária para execução do objeto licitado dentro dos objetivos estratégicos da 
Companhia e protegendo, portanto, o interesse público.  
 
As experiências demandadas nas alíneas III e IV do Item 11.4 do ato convocatório são 
fundamentais na oferta inicial de ações, tendo em vista ser esse o primeiro contato dessa 
empresa com o mercado de ações e, para a melhor valorização de suas ações se faz 
necessário, além da exímia capacidade técnica, a aceitação do mercado da empresa de 
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auditoria que será ora contratada. Tanto a comprovação de experiência quanto a aceitação 
pelo mercado são adequadamente atestadas através das participações das empresas de 
auditoria em ofertas públicas iniciais de ações.  
 
Desse modo, há nessa exigência, portanto, a preocupação da Companhia de proteger o 
interesse público evitando que a seleção de um prestador de serviço sem as habilidades e 
experiências necessárias claramente demonstradas na execução dos serviços e pela 
seleção natural do mercado frustre seu objetivo estratégico de promover sua abertura de 
capital com a maior valorização possível de suas ações, ou seja, que o mercado avalie suas 
ações pela análise efetiva de seus números, evitando qualquer dúvida mercadológica, 
derivada da experiência e capacidade dos auditores, capaz de influenciar o preço da ação 
no mercado. 
 
Em relação a atestação do número limitado de empresas que atendam tais exigências, 
apresentamos a listagem dos registros de oferta inicial de ações extraída de pesquisa à 
página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aos prospectos definitivos das ofertas 
públicas de ações ocorridas no Brasil nos últimos três anos, onde deparamo-nos com o 
seguinte panorama:
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Emissora Nº Registro da oferta Data do registro Auditor independente da Companhia 

Telefônica Brasil S.A. CVM/SRE/REM /2015/001 28/04/2015 
Grant Thornton Auditores Independentes /  
Directa Auditores  

Centro de Imagem  
Diagnósticos S.A. 

CVM/SRE/REM/2016/002 27/10/2016 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

Cia de Saneamento do  
Paraná - Sanepar 

CVM/SRE/REM /2016/003 20/12/2016 Ernst & Young Auditores Independentes  

Movida Participações S.A. CVM/SRE/REM /2017/001 07/02/2017 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes 

Instituto Hermes Pardini S.A. CVM/SRE/REM /2017/002 13/02/2017 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes / 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

Azul S.A. CVM/SRE/REM /2017/003 11/04/2017 Ernst & Young Auditores Independentes 

Atacadão S.A. CVM/SRE/REM /2017/004 19/07/2017 KPMG Auditores Independentes 

Ômega Geração S.A. CVM/SRE/REM /2017/006 28/07/2017 KPMG Auditores Independentes 

Camil Alimentos S.A. CVM/SRE/REM /2017/007 27/09/2017 Ernst & Young Auditores Independentes  

Eneva S.A. CVM/SRE/REM /2017/008 06/10/2017 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes /  
KPMG Auditores Independentes 

Vulcabras Azaleia CVM/SRE/REM /2017/009 25/10/2017 
KPMG Auditores Independentes /  
Ernst & Young Auditores Independentes 

BK Brasil S.A. CVM/SRE/REM /2017/010 15/12/2017 Ernst & Young Auditores Independentes  

Petrobras Distribuidora S.A. CVM/SRE/SEC /2017/012 14/12/2017 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes /  
KPMG Auditores Independentes 
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A partir dessa pesquisa é possível concluir que seis empresas de auditoria estariam aptas 
a participar da licitação em análise, baseado no critério de habilitação questionado, 
indicando que a qualificação técnica, embora naturalmente reduza o número de empresas 
participantes do certame de acordo com sua experiência, não inviabiliza sua competição.  
 
Vale ressaltar que um terço destas mencionadas não se enquadra no chamado pela 
reclamante de “grupo das Big Four”, ao qual a impugnante se inclina a declarar que há um 
direcionamento. 
 
Item 11.4, V: 
 
A reclamante em sua justificativa para demanda de impugnação atesta corretamente que a 
CODEMIG, até esta data, não está registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
de modo que não há exigência legal para que, hoje, após a quitação das debêntures 
emitidas na 1ª emissão de debêntures da Companhia, os auditores sejam registrados 
naquela Autarquia. Contudo, conforme apresentado no Anexo I do Edital, a saber o Termo 
de Referência, o auditor que for emitir relatório sobre as Demonstrações Financeiras da 
Codemig que for utilizado no seu pedido de registro de Companhia Aberta e também na 
sua oferta inicial de ações necessita, compulsoriamente, de registro na CVM, de modo que 
tal registro é imprescindível.  
 
É importante destacar que os auditores independentes registrados na CVM precisam 
cumprir as normas emanadas pela Autarquia, bem como a Lei de Regência da profissão 
contábil, instituída por meio do Decreto Lei nº 9.295/46 e alterações posteriores, dos quais 
o Controle de Qualidade Externo apresentado no item V é um destes. 
 
Os auditores independentes com registro na CVM devem seguir, também, a 
regulamentação do exercício da atividade profissional emanada do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e as orientações técnicas emanadas do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (IBRACON). 
 
A autarquia em seu poder de regulador tem por propósito zelar pelo funcionamento 
eficiente, pela integridade e pelo desenvolvimento do mercado de capitais promovendo o 
equilíbrio entre a iniciativa dos agentes e a efetiva proteção dos investidores. Sendo assim, 
suas demandas tem o objetivo supramencionado, garantindo o eficiente funcionamento do 
mercado. 
 
Tal exigência, de acordo com pesquisa no site da CVM no dia 02 de abril de 2018, habilitaria 
390 participantes da licitação, entre eles pessoas físicas e jurídicas das quais a própria 
reclamante se encontra, injustificando seu pedido de desqualificação do requisito. 
 
Item 11.4, VI e VIII: 
 
Em análise a demanda da impugnante, vimos esclarecer que as alíneas VI e VIII destinam-
se tão somente a assegurar que a licitante possui expertise relacionada ao patrimônio 
objeto de auditoria e de asseguração, quais sejam i) investimentos de valor superior à R$50 
milhões, que conforme justificado na alínea VI.I correspondem a aproximadamente 25% do 
saldo de investimentos da Codemig, ii) em contratos de SCP’s ou empresas que consolidem 
SCP’s, além de iii) experiência em empresas da área de metalurgia com total de patrimônio 
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líquido igual ou superior à R$1,7 bilhões ou receita líquida anual igual ou superior a R$600 
milhões quando da realização da auditoria. Todas exigências de expertise mencionadas 
constituirão escopo de análise pela licitante vencedora e norteiam os saldos patrimoniais e 
de receita do objeto de auditoria e asseguração limitada e razoável envolvidos no certame. 
 
Pelo exposto, entendemos que a exigência constante das alíneas VI e VIII se presta a 
comprovar a aptidão do Licitante na execução do objeto contratual, dentro das expectativas 
acima explicitadas, não havendo razões para revisão do edital. 
 
 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2018. 

 

 

 

ANDRÉ ZENHA ANTONINO 

Pregoeiro 

 


