
                                                   
 

ESCLARECIMENTOS 02 – CARTA CONVITE SESI/SENAI -DR/TO Nº 002/2018 
 
            Diante da solicitação de esclarecimentos referente a Carta Convite SESI/SENAI -DR/TO Nº 
002/2018 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a 
elucidar na forma que segue: 
 

Questionamento 01: Solicito esclarecimento quanto Habilitação Técnica, pois a nossa 

empresa é de Auditoria devidamente constituída e registrada em cartório e no Conselho 

Regional de Contabilidade há 24 anos no mercado, ou seja, desde 18/08/1993. 

Sempre atuamos e executamos Auditoria Independente, através de nossa equipe técnica 

formada por Contadores e tendo como responsável Técnico o sócio Sr. Aguiar Araújo de 

Oliveira,Contador / Auditor Independente, inscrito no CRC-GO n.º 7.306, devidamente 

registrado junto a CVM – Comissão de Valores Mobiliários por força do ato declaratório n.º 

6.428 de 13/07/2001 e registro nº 9.059 conforme instrução CVM nº 308 de 14/maio/1999, 

e cadastrado no Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI na forma da 

resolução nº 1109 de 29/11/2007 portador do CPF nº 268.292.401-82, atendendo assim o 

item 6 e em especial o item 6.2.4.3 

Portanto diante destas considerações, requeremos nossa habilitação para participar deste 

certame. Uma vez que julgamos que não há nenhum impedimento técnico, legal ou 

restritivo, ou seja, estamos devidamente qualificados para realização de serviço de 

Auditoria Externa no balanço dos exercícios de 2018 a 2020, nesta licitação ora convidados. 

 

Resposta ao questionamento 01: Em atenção ao pedido de esclarecimento, 

informamos que a licitante deverá atender às exigências de qualificação técnica nos 

termos do edital de licitação, consoante segue: 

6.2.2.    DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.2.4.1.   Deverá apresentar comprovação de registro ou inscrição no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC). 

6.2.4.2.   Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do 

emitente que comprove ter a licitante executado de maneira satisfatória, serviço 

pertinente e compatível ao objeto desta licitação, em original ou cópia autenticada. O 

atestado deverá ser datado, assinado e deverá conter informações que permitam a 

identificação correta do contratante e do fornecedor, conforme segue: 

a)    Nome, CNPJ e endereço do emitente do atestado; 
b)    Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
c)    Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).  

6.2.4.3.   Apresentar currículo do(s) profissional(is) que executará(ão) o objeto da 

licitação, bem como o comprovante de registro no Cadastro Nacional de 

Auditores Independentes – CNAI. 

  



                                                   
6.2.4.3.1. Deverá ser comprovado o vínculo profissional constantes no item 6.2.4.3 

mediante apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou contrato de 

prestação de serviços, ou do contrato social da licitante em que conste o 

profissional como sócio. 
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