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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91-2016-11-10 
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PE Nº 91-2016-11-10 
 

 
IMPUGNANTE: MACIEL AUDITORES S/S 
 
Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 91-2016-11-10, recebido de forma tempestiva pelo Pregoeiro em 
21/11/2016, que visa serviços técnicos especializados de auditoria anual das 
demonstrações contábeis dos exercícios de 2016 e 2017, movido pela empresa 
MACIEL AUDITORES S/S. 
 
DA ALEGAÇÃO: 
 
A Impugnação versa sobre documentação necessária relativa a qualificação técnica 
para a habilitação do licitante.   
 
O impugnante argumenta que: 
 
“A lei 8.666/93 estabelece no seu art. 30 os documentos necessários relativos a 
qualificação técnica para a habilitação do licitante. 
 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
   I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
   ..... 
   IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o   caso. 

 
Em seu rol encontramos a obrigatoriedade de apresentação do registro ou inscrição 
na entidade profissional competente (inciso I) bem como a necessidade de 
comprovação de atendimento de requisitos previstos em leis especiais (inciso IV). 
 
Referidos documentos são essenciais pois, enquanto o primeiro demonstra que a 
licitante é uma empresa regular e sofre a fiscalização do seu conselho profissional o 
segundo é essencial uma vez conforme seu site, a entidade licitadora sofre 
fiscalização da CVM e apenas um auditor devidamente registrado na CVM pode 
assinar uma auditoria válida, de acordo com a combinação do art. 177, §3 da lei 
6404/76 e a Instrução Normativa CVM 308. 
 

 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com 
obediência      aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes 
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a 
auditoria por auditores independentes nela registrados. 
Art. 1º O auditor independente, para exercer atividade no âmbito do mercado de valores 
mobiliários, está sujeito ao registro na Comissão de Valores Mobiliários, regulado pela presente 
Instrução. 
(Instrução CVM 308)” 
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Por fim requer a inclusão no edital da obrigatoriedade das licitantes em apresentar 
seu registro junto a entidade competente bem como apresentar sua inscrição na 
CVM.  
 
DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA: 
 
No que diz respeito à obrigatoriedade das licitantes quanto à sua qualificação, os 
itens 1-Objeto, 2-Aspecto legal e 3- Escopo constantes do anexo 1 do 
edital, esclarecem que o serviço ora licitado, auditoria nas demonstrações de 
empresa de grande porte, como a COBRA TECNOLOGIA,  é regulado pelas Leis 
6.404 em seu artigo 177 e Lei 11.638 artigo 3º.  Tais normativos não deixam 
margem à dúvida com relação ao que deve ser legalmente observado  pela 
COBRA TECNOLOGIA na avaliação da qualificação das proponentes. 
 
Por sua vez, as empresas proponentes sendo obrigadas à observância daquelas 
peças legais, devem considerá-las por ocasião de avaliar sua aptidão em 
participar do certame a ser realizado em 25.11.2016.  Levando em consideração 
que dentre as funções de uma empresa de auditoria, encontramos à 
de compliance de seus clientes aos normativos contábeis e legais, não é factível 
que tenham comportamento diverso quando se trata de atos e ações 
próprias.            
 
Portanto, tendo em vista à adesão às boas práticas contábeis e legais que 
norteiam os processos desenvolvidos em nossa empresa, deve ser solicitado para 
a empresa arrematante na qualificação técnica: 
 

 Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante no CRC – 
Conselho Regional de Contabilidade;   

 
 Registro ou prova de inscrição da pessoa jurídica licitante na CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários;  
 
CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, julgo procedente a impugnação interposta pela MACIEL 
AUDITORES S/S, devendo ser publicada errata.  
 
Dê conhecimento da presente decisão ao Impugnante e aos demais interessados 
no certame, com a devida divulgação desta decisão no site oficial (www.licitacoes-
e.com.br). 
 
 
Rio de Janeiro, 22/11/2016 
 
 
 
____________________________________ 
Pregoeira 
Aline Falcão Gomes 


