
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003/2015 
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Assessoria 
Contábil e Financeira ao CAU/SC. 
 
Aos quinze dias mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14:00h (quatorze 
horas), na Sede do CAU/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, CPL, designados conforme Portaria Ordinatória nº 54/2015, 
para realizar os procedimentos inerentes à sessão da Licitação em epígrafe, conforme o 
Edital respectivo e seus Anexos.  
 
O presidente da CPL deu início à Reunião relatando que, após dúvida suscitada pela 
representante da RG Contadores Associados S/S na sessão de habilitação do certame em 
epígrafe (realizada no dia 06.04.2015), referente ao atestado de capacidade técnica 
apresentado pela licitante CONTASSC Contadores Associados S/S EPP, resolveu por 
diligenciar, com fulcro no art. 43, da Lei n. 8666/93 e no item 7.18 do instrumento 
convocatório, oficiando a empresa atestante IAZPE, e a empresa CODESC, para fins de 
averiguar se a licitante CONTASSC, de fato, detinha experiência comprovada em 
Contabilidade Pública na empresa IAZPE.  
 
Assim, após envio de ofício à CODESC (Ofício CPL 01/2015, juntado nos autos do processo 
administrativo), a Auditoria Interna da CODESC bem como a Diretoria Administrativo-
Financeira da IAZPE, esclareceram, respondendo aos quesitos formulados pelo Presidente 
da CPL, que: houve erro material no atestado no que tange à referência à Lei n. 4320/64, 
inaplicável à IAZPE; que a contabilidade da empresa IAZPE rege-se pela Lei 6.404/76 (Lei 
das S/A; e, que “as técnicas contábeis aplicáveis à IAZPE diferem das características e 
complexidade da Contabilidade Pública aplicáveis a uma Autarquia Federal, eis que a 
contabilidade societária relaciona-se com a atividade privada” (cf. ofícios IAZPE nº 
12/2015 e CODESC nº 202/2015 coligidos aos autos). 
 
Desse modo, o Presidente da CPL, com base nos novos elementos instrutivos que 
aportaram aos autos, esposou seu entendimento de que a empresa CONTASSC não 
preencheu os requisitos de habilitação previstos nos itens 9.1.3.1. e 9.1.3.1.1 do Edital, 
baseados no parágrafo terceiro do art. 30, da Lei n. 8.666/93, uma vez que não há 
substrato probatório de suficiente qualificação/capacidade técnico-profissional da 
empresa CONTASSC, pois os serviços prestados pela empresa à IAZPE não possuem 
características e complexidade semelhantes à Contabilidade Pública aplicável ao CAU/SC 
(Lei n. 4320/64, portarias normativas da STN e NBCASP- Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicáveis ao setor público). 
 



 

 

Os demais membros da Comissão Permanente de Licitações, após apreciação e análise dos 
documentos, acompanharam o entendimento do Presidente da CPL, e, por unanimidade, 
DECIDIRAM POR INABILITAR a licitante CONTASSC Contadores Associados S/S EPP do 
certame, pelo fato de a empresa não dispor da necessária qualificação técnica exigida para 
execução do objeto de serviços de Consultoria e Assessoria em contabilidade pública, 
violando os itens 9.1.3.1 e 9.1.3.1.1 do Edital, e  parágrafo terceiro do art. 30, da Lei n. 
8.666/93. 
 
Após isso, o Presidente de CPL informou que será publicado no Diário Oficial da União a 
decisão quanto à inabilitação da licitante CONTASSC, bem como a intimação para 
apresentação de eventuais recursos contra a decisão da CPL, nos prazos previstos no art. 
109, I, “a”, da Lei n. 8666/93. Nada mais a registrar em Ata, a Comissão Permanente de 
Licitação, às 15:00hs, encerrou a análise e julgamento dos documentos de habilitação. 
Após, sem mais nada a consignar, a Ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos 
Membros da Comissão Permanente de Licitação, e será posteriormente publicada no sítio 
do CAU/SC, bem como serão disponibilizadas cópias às licitantes que a requererem. 
                                                                              
 
 
 
______________________________ 
Lothar Matheus Jacobsen                                   
     Presidente da CPL 
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 Jaqueline Freitas Vilain 
     Membro da CPL 
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  Alexandre Junckes Jacques 
         Membro da CPL 
  
  

 
  
  
  
  



 

 

  
 


