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Brasília-DF, 27 de janeiro de 2014.  
  
 
 
 
AO  
Dr. Roger Maciel de Oliveira 
Sócio Diretor da MACIEL AUDITORES S/S EPP  
Rua dos Andradas, 943 – Sala 1605 – Porto Alegre/RS 
CEP: 90020 - 005  
  
Ref.: Impugnação da Concorrência Pública nº 1/2014  
Processo Administrativo nº 198/2013  
  
 Reportamo-nos a correspondência sem número, data de 22 de janeiro de 2014, pela qual o Grupo 
MACIEL AUDITORES S/S EPP, 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 na Rua dos Andradas, nº. 943, 
sala 1605, CEP: 90.020-005, Porto Alegre – RS, representada por seu Sócio Diretor, Sr. ROGER MACIEL 
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador, portador do Registro Geral nº. 1.056.192.246, emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº. 902.384.350-91, com fulcro nos artigo 41, §2º da L. 8.666/93, apresentar impugnação do 
Edital de Concorrência Pública nº 1/2014. 
 
Objetivando tratar as questões apresentadas pela Maciel Auditores, apresentaremos as razões da 
impugnação desmembradas em partes e em seguida as considerações da Comissão Permanente de 
Licitação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR.  
 
Nº 1. Dos Critérios de Qualificação Técnica Adotados no Edital  - Parte A 
   
Em análise ao edital do aludido certame, notamos uma incoerência quanto aos critérios de qualificação 
técnica adotados, por serem inadequados à avaliação da capacidade de execução dos trabalhos pelas 
Licitantes, no intuito de preservar a segurança jurídica das contratações com o Poder Público. 
 
Primeiramente, insta impugnar as informações constantes do item 6.3.1, alínea “b” deste Termo de 
Referência, que ora se subscreve:  
  
6.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
6.3.1. A documentação referente à qualificação técnica do licitante consistirá em: (...)  
b) Inscrição na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, categoria de Auditor Independente Pessoa 
Jurídica, como prevê a Instrução CVM n.º 308, de 14 de maio de 1999, alterada pela Instrução CVM nº 509, 
de 16 de novembro de 2011. (grifos nossos).  
  
Entendemos descabida a exigência prevista na alínea supramencionada, tendo em vista que o objeto do 
certame em apreço não se vincula em nada ao mercado de valores mobiliários, que, de acordo com o 
próprio sitio da CVM, os valores negociados no Brasil são as ações, as debêntures e as quotas de fundos 
de investimentos.  
 
 Comissão de Licitação 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, embora não seja uma Sociedade Anônima, realiza operações com 
este tipo de Entidade o que requer uma experiência e a devida qualificação dos auditores que irão realizar 
os trabalhos de análise e comprovação das operações realizadas. 
 
Os auditores Registrados na Comissão de Valores Mobiliários apresentam grande experiência em auditoria 
independente, sendo este fator considerado como relevante na contratação a que o CAU/BR pretende fazer 
– “Preço e Técnica”. 
 
Dentre as outras condições para obtenção do registro, é fundamental que seja comprovado o exercício da 
atividade de auditoria pelo prazo mínimo de cinco anos, contados a partir do registro do interessado no 
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Conselho Regional de Contabilidade (CRC), na categoria de contador. O exercício da atividade de auditoria 
anterior ao seu registro no CRC configura descumprimento às normas profissionais.  
  
Desta forma, entendemos que é pertinente a exigência constante do edital, uma vez que atende aos 
interesses da Entidade, no que tange a experiência do auditor que certamente irá agregar valores aos 
controles internos da entidade, além de examinar com adequação as demonstrações financeiras do 
exercício de 20104. Ressaltamos que não existe nenhum impedimento legal para que o Auditor Registrado 
na CVM realiza a auditoria no CAU/BR.  
 
Nº 1. Dos Critérios de Qualificação Técnica Adotados no Edital  - Parte B 
 
Ainda quanto ao item 6.3.1, encontramos as alíneas “c” e “e”, que dispõem o seguinte:  
  
c) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado e registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade competente, que ateste a execução de serviços de auditoria 
independente sobre as Demonstrações Financeiras, contendo as seguintes informações: c.3) Abrangência 
territorial da auditoria;  
e) Comprovação da realização de trabalhos de auditorias nos Estados Brasileiros e no Distrito Federal. 
(grifos nossos).  
  
Os dispositivos acima grifados ferem expressamente o disposto no art. 30, §5º, da L. 8666/93, que assim 
dispõe:  
  
Art. 30. (...)  
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 
época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação. (grifos nossos).  
  
Os itens editalícios supramencionados impedem a apresentação de atestados de capacidade técnica de 
serviços prestados fora do país, o que fere o parágrafo 5º do artigo 30 da L. 8.666/93, que estabelece 
expressamente que nenhum critério territorial poderá ser estabelecido para fins de qualificação técnica.  
  
Neste sentido, o Instrumento Convocatório da licitação em apreço torna-se inclusive contraditório, eis que o 
Item a.3 permite expressamente a participação de sociedades estrangeiras. Sendo assim, a probabilidade 
de apresentação de atestados de capacidade técnica de entidades estrangeiras é deveras grande, o que a 
torna impossibilitada de participar do certame em apreço, devido aos itens editalícios supramencionados 
expressamente ilegais.  
  
Nestes termos, indagamos a esta Douta Comissão se é pertinente a manutenção destes dois dispositivos 
manifestamente ilegais.  
 
Comissão de Licitação - O CAU/BR, por força da Lei nº 12.378/2010 e Regimento Interno, realiza a 
contratação da auditoria para sua sede, para os 26 Estados e para o Distrito Federal. Na contratação são 
considerados os prazos legais para aprovações das prestações de contas, cujo parecer de auditoria é parte 
integrante. Estas prestações são homologadas nos Plenários Estaduais e encaminhadas para homologação 
no CAU/BR para posterior apresentação ao Tribunal de Contas da União. 
 
Esta é uma característica específica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, daí a necessidade 
da seleção de uma empresa de auditoria que comprove a capacidade de realizar os trabalhos a nível 
nacional e no tempo/período previsto no edital. 
 
Não existe limitação de tempo, época ou local para a contratação e sim uma demonstração do interesse do 
serviço licitado em função das características já comentadas.  
Não vemos, também nenhuma contradição, uma vez que a empresa que comprova experiência 
internacional pode comprovar também a experiência a nível nacional, atendendo aos interesses da 
contratação. 
 
2. Dos Critérios de Qualificação Econômico Financeira Adotados no Edital  
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Em análise ao edital do certame acima referido, notamos uma inconsistência com relação aos critérios de 
qualificação econômico-financeira adotados, por serem inadequados para avaliar a possibilidade financeira 
das Licitantes, no intuito de preservar a segurança jurídica das contratações com o Poder Público.  
  
Verificamos que esta Douta Comissão impõe a comprovação da boa situação financeira das Licitantes por 
intermédio de documento que demonstre o cálculo dos índices contábeis maiores que 01 (um) para Liquidez 
Geral, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), nos seguintes termos:  
  
6.4.2. Comprovação da boa situação financeira da licitante, por intermédio de documento que demonstre o 
cálculo dos índices contábeis maiores que 1 (um) para Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC) a serem extraídos das demonstrações contábeis citadas no item 6.4.1 
  
Entendemos que a aplicação destes critérios, por si só, são insuficientes para comprovação de boa situação 
financeira de uma empresa, pois em regra, os certames licitatórios exigem, além do Índice de Liquidez Geral 
(ILG), Corrente (LC), e Solvência Geral (ISG), o Índice de Endividamento (IE).  
  
O Índice de Endividamento (EN) revela o grau de endividamento da empresa. A análise desse indicador por 
diversos exercícios mostra a política de obtenção de recursos da empresa. Isto é, se a empresa vem 
financiando o seu Ativo com Recursos Próprios (Patrimônio Líquido) ou de Terceiros (Passivo Circulante + 
Exigível a Longo Prazo) e em que proporção.  
  
“Art. 31. (...)  
§ 5º A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo 
de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação 
que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente 
adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação”.  
   
Nestes termos, indagamos a esta Douta Comissão se é pertinente a manutenção destes critérios, quanto à 
manutenção dos valores dos índices supramencionados e quanto à exigência do índice de endividamento 
não superior a 0,5, nos termos dos decisiums do Tribunal de Contas.  
  
Comissão de Licitação – A legislação prevê que a comprovação da boa situação financeira da empresa 
será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação. Os índices constantes do Edital são usados em todas as 
licitações no âmbito do Governo Federal.  
 
Os indicadores citados pela Maciel Auditores também ajudam a interpretar melhor a situação financeira da 
empresa, assim como outros vários indicadores não citados.  
 
Desta forma não vemos nenhum motivo para impugnação do edital pelos motivos apresentados.  
Entretanto, o CAU/BR poderá utilizar as sugestões apresentadas como melhoria para a realização dos 
próximos editais, se assim decidir, desde que não prejudique a objetividade do certame. 
 
3. Dos Critérios de Julgamento dos Preços Adotados no Edital   
  
O Capítulo 9 – DO JULGAMENTO DOS PREÇOS faz alusão expressa, no item 9.4.3, a critérios de 
inexequibilidade de propostas adotados pela L. 8666/93 para obras e serviços de engenharia, não 
aplicáveis ao caso em tela, além de numerar erroneamente o item complementar que trata da comprovação 
da viabilidade da proposta, como se pode verificar abaixo:  
  
9.4.3. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:   
a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou  b. Valor orçado pela Administração.   
10.4.3.1. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.  
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Concordaríamos com a fundamentação jurídica aduzida pela Recorrente se ela se aplicasse ao caso em 
tela. Todavia, como o objeto do presente certame não abrange obras e serviços de engenharia, o 
dispositivo acima mencionado não se aplica a este procedimento licitatório, não podendo ser considerado 
por esta comissão de licitações.  
  
Nestes termos, indagamos a esta Douta Comissão se é pertinente a manutenção destes itens no edital do 
certame em apreço, considerando que a licitação possui por objeto a contratação de empresa de auditoria 
independente para execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os 
controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, quanto à 
posição financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e dos 27 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF, e não a contratação de 
obras e serviços de engenharia.  
 
Comissão de Licitação - No que se refere ao questionamentos constante do ITEM 3 da IMPUGNAÇÃO ao 
Edital de Concorrência Pública nº 1/2014, apresentado pela MACIEL AUDITORES S/S EPP, venho 
esclarecer que: 
 
Os itens 9.4.3 e seguintes baseiam-se nos dispositivos contidos na Lei nº 8.666, de 1993, em especial em 
seu artigo 48, cujo teor não se restringe à contratação de obras e serviços de engenharia. 
Observe que os chamados critérios de desclassificação, contidos no mencionado artigo 48, se referem e 
regram, em verdade, as licitações do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, hipótese esta em que se 
insere a contratação objeto desta concorrência: 
 
Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4o 
do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1o  Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar: 
(...) 
Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução 
de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos 
os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços 
com total e completo conhecimento do objeto da licitação. 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, 
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no 
caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 
administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura 
do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a 
diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998) 
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 
convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
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Pelo exposto, além de absolutamente legal o dispositivo contido nos itens 9.4.3 e 9.4.3.1 – cuja adequação 
formal à numeração ora se faz -, entende-se que este visa oportunizar, em respeito aos princípios da 
isonomia, da transparência e da eficiência, maior competitividade ao certame, de modo que a qualquer 
licitante será facultada a utilização dos referidos dispositivos, se necessário for. 
 
4. Dos Critérios de Julgamento das Propostas Técnicas  
  
Em análise ao Termo de Referência do certame que ora se avalia, nota-se que o Capítulo 17 – DA 
PROPOSTA TÉCNICA, assim como o Capítulo 19 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA, 
cometem novos equívocos ao exigir um período mínimo de atuação da empresa e de seus respectivos 
colaboradores para fins de classificação da sua oferta de trabalho.  
  
O Capítulo 17 exige expressamente um período de atuação da empresa no mercado, senão vejamos:  
  
17.1. A proposta técnica deverá conter:  
17.1.1. Tempo de atuação da empresa no mercado - Apresentação do ato constitutivo ou contrato social, 
devidamente registrado, acompanhado da última alteração e certidão de breve relato, de forma a permitir 
conhecer o tempo de experiência da empresa na prestação de serviços de auditoria.  
(...)  
17.1.3. Constituição da equipe técnica:   
a) Relação nominal dos profissionais da EQUIPE TÉCNICA vinculada à proposta que se responsabilizarão 
pela assinatura de todos os relatórios gerados no decorrer da prestação dos serviços, acompanhada de:  
(...)  
a.4. Comprovação do tempo de experiência: Cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho e no 
caso de sócio, mediante apresentação de documento que comprove essa condição; (grifos nossos)  
  
Ainda, o Capítulo 19 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA prevê a forma de pontuação de 
cada um os critérios a serem utilizados na avaliação dos profissionais alocados para a execução dos 
trabalhos. Vejamos:  
  
 

Os critérios mencionados, assim como aqueles constantes do item 6.3 do Instrumento 
convocatório em apreço, ofendem expressamente o artigo 30, §5, da L. 8666/93, que veda a exigência de 
comprovação de atividades ou aptidões com limitações de tempo, época, locais específicos ou quaisquer 
exigências não previstas em lei que visem a limitação de participantes do certame. Somente para fins de 
recordação, vejamos novamente:  
  
Art. 30. (...)  
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 
época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação. (grifos nossos).  
  
As exigências constantes dos itens editalícios supramencionados, quais sejam: o tempo de atuação da 
empresa no mercado, a quantidade de escritórios nas capitais dos Estados, a experiência da equipe técnica 
e a experiência da empresa ferem claramente o parágrafo 5º do artigo 30 da L. 8.666/93, que estabelece 
expressamente que nenhum critério não previsto em lei poderá ser estabelecido para fins de qualificação 
técnica.  
  
Neste sentido, o Instrumento Convocatório da licitação em apreço, com relação a estes itens mencionados, 
torna-se ilegal ao proferir tais exigências, pois visa claramente limitar a competitividade no certame. Devido 
a isso, questionamentos a esta Ilustre Comissão se é pertinente a manutenção destes dispositivos 
manifestamente ilegais, que impõem quesitos que, segundo a norma licitatória federal, sequer poderiam ser 
exigidos no edital.  
 
 
Comissão de Licitação – Para o melhor entendimento se faz necessário a apresentação de outras partes 
do tão citado artigo 30, da Lei nº 87666/93, a seguir: 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

O Edital visa buscar o melhor licitante para a execução dos trabalhos, sendo que o tempo de experiência é 
utilizado para pontuação, não como fator de desclassificação. Quem não tiver a comprovação terá 
pontuação zero, entretanto isso não significa que não pode participar do certame. É um direito do CAU/BR 
escolher a empresa que apresentar maior experiência e melhor qualificação técnica para a realização do 
trabalho. 
 
 
Conclusão 
 
Pelos fatos relatados concluímos que não há necessidade de alteração no Edital e informamos que esta 
Administração preza pela lisura, a legalidade e o respeito aos princípios licitatórios e àqueles previstos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal, Por consagração aos princípios constitucionais que regem a 
concorrência pública. 
 
 
 
 
 
 
  
  
Maria Isabel Lopes Batista Passos  
Pregoeira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 
 

 


