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AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE 

FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF 

NIRE: 5350000520-0 

CNPJ: 17.909.518/0001- 45 

 
EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) 
 
Data/hora/local: 17/06/2019, com início às 09:30 horas, na sede da ABGF, no Setor 
Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A, 10º andar, Sala de Reunião 2, Edifício Corporate 
Financial Center, Brasília, Distrito Federal. 

Quorum/Presença: Quorum atingido, com a presença de todos os membros do COAUD: 
Rodrigo Pereira de Mello, Hélio do Vale Ribeiro e Vera Lúcia de Melo. 

Ordem do dia: 1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF 
(especialmente pela GEGOV) desde a última reunião; 2. Acompanhamento dos anteriores 
encaminhamentos e das anteriores recomendações e indicações de providências do 
COAUD, nas matérias de sua competência; e 3. Outros assuntos. 

1. Análise das Informações e Notas Técnicas encaminhadas pela ABGF desde a 
última reunião: (a) O COAUD recebeu dos Órgãos Internos da ABGF, por e-mail de 
13/06/2019, a Sugestão de Pauta da Reunião Ordinária e solicitou a inclusão nela de 
tópico referente à discussão sobre a questão da licitação da auditoria independente com o 
relato da SUAFI. Compareceram à reunião as titulares da SUAFI e da GECON, 
oportunidade em que foi discutida a participação/manifestação do COAUD naquele 
processo, considerando a sua competência estatutária e regimental, especialmente 
quanto ao papel de assessoramento ao Conselho de Administração, oportunidade na qual 
este COAUD – inclusive respaldado pelas manifestações do próprio Conselho de 
Administração havidas no curso deste mesmo processo – (a.1) reafirmou sua 
competência para emitir juízo de mérito sobre os elementos deste processo, inclusive em 
face de eventual manifestação divergente ou ausente por parte das unidades técnicas da 
ABGF (conforme as bases legais, estatutárias e regimentais já referidas em suas 
anteriores manifestações nesta mesma temática), sempre que o faça como elemento 
informativo à competente apreciação/manifestação final e definitiva do Conselho de 
Administração sobre aqueles mesmos elementos e sobre a conclusão administrativa a ser 
fixada a partir deles, e (a.2) em face da singularidade procedimental deste processo 
acordou com a SUAFI e com a GECON os procedimentos complementares que deverão 
ser doravante observados neste caso. (b) Outrossim, a GECON/SUAFI encaminhou, por 
email de 14/06/2019, os balancetes da ABGF dos meses de abril e maio de 2019, os 
quais foram avaliados e pontualmente discutidos com a titular daquela mesma unidade 
interna de contabilidade. 

2. Acompanhamento dos anteriores encaminhamentos e das anteriores 
recomendações e indicações de providências do COAUD, nas matérias de sua 
competência: (2.1) Com base nos documentos recebidos da ABGF por mensagem 
eletrônica de 12/06/2019, em atendimento de solicitações havidas na reunião deste 
COAUD daquela mesma data, este Colegiado, após análise preliminar dos mesmos, à 
vista das razões que levaram àquelas suas solicitações, registrou: (a) que, adicionalmente 
aos documentos já encaminhados em atenção ao item 1 da nossa já referida mensagem 
eletrônica do último dia 12/06/2019, solicitamos a cópia integral do expediente que tenha 
sido encaminhado à ABGF em atenção/resposta ao seu Ofício nº 215/2019/ABGF de 
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08.04.19 (ou seja, o expediente do ME citado no Ofício nº 239/2019/ABGF de 
17.04.2019); e (b) que, justamente à vista do teor da íntegra da “Nota Técnica 
DIAFI/GECON nº 115/2019/O”, aparentemente confirmou-se nossa identificação 
preliminar quanto à existência de um erro na redação do item 2.h da Ata da 284ª Reunião 
Ordinária da DIREX, tendo em vista que ali se vincula a emissão da respectiva 
manifestação da DIREX à presença naquele expediente de “relatório da auditoria 
independente” quando na realidade a indicada NT justamente explica/justifica a ausência 
daquele documento, motivo pelo qual indagamos/sugerimos à GEGOV (se for o caso em 
articulação com a DIAFI/SUAFI) que ela deveria considerar a retificação daquele indicado 
ponto da antes mencionada Ata da DIREX – de imediato, ainda no curso da presente 
reunião, a GEGOV, por seu Titular, informou que as providências estavam sendo 
realizadas para as alterações pertinentes. 

(2.2) Ainda, e voltando aos temas registrados na reunião deste COAUD de 12/06/2019, 
especificamente sobre a questão da licitação da auditoria independente, este Colegiado 
recebeu, por e-mail do dia 14/06/2019, tanto a documentação da empresa Bez Auditores, 
esta em atendimento à diligência realizada por indicação do COAUD naquela 
oportunidade (Carta nº 0169/2019/ABGF), e, em e-mail desta data, a documentação da 
empresa BDO RCS Auditores Independentes, esta para análise e manifestação inicial. 

(a) Relativamente àquela primeira empresa licitante, este COAUD, em caráter conclusivo, 
no âmbito de suas competências, emitiu ao Conselho de Administração a seguinte 
conclusão: “[...] não verificou (salvo melhor juízo) a necessária “similaridade”, a teor 
do subitem 8.7.1 do Edital da Licitação aqui em análise, entre as atividades 
profissionais atestadas/certificadas nos autos pela empresa licitante Bez Auditores 
Independentes S/S e aquelas exigidas nos subitens 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1.3, 2.1.1.1.4, 
2.1.1.1.5 e 2.1.1.1.6 do Termo de Referência anexo àquele mesmo Edital (cuja 
natureza específica, diferenciada e absolutamente essencial à atualidade 
empresarial e operacional da ABGF já foi afirmada na deliberação sobre este 
mesmo procedimento licitatório havida pelo Conselho de Administração em sua 
reunião de 31/05/2019), e, consequentemente, o COAUD, nesta oportunidade, opina 
(em atenção à sua competência disposta no art. 70, inciso I, do Estatuto da ABGF), 
pela inabilitação da empresa licitante antes nominada e pelo regular 
prosseguimento deste procedimento licitatório, na forma do seu Edital e da 
legislação aplicável.” 

(b) Relativamente à acima referida segunda empresa licitante cuja documentação foi 
considerada nesta oportunidade (BDO RCS Auditores Independentes), este COAUD, 
considerando ainda a documentação complementar que lhe foi encaminhada pela 
GECON e pela SUAFI por e-mails de 18/06/2019 (incluindo, mas não somente, o 
posicionamento de mérito, de natureza positiva, emitido pela GECON e consubstanciado 
no e-mail daquela unidade técnica de 18/06/2019, às 13:31h), promovendo aqui sua 
análise inicial sobre o tema mas julgando-se por igual já em condições de emitir sua 
correspondente manifestação conclusiva, emitiu, no âmbito de suas competências, 
manifestação positiva/anuente relativamente à habilitação técnica, neste processo 
licitatório, da empresa BDO RCS Auditores Independentes, e, consequentemente, 
encaminhou a matéria ao Conselho de Administração para o seu definitivo juízo sobre o 
tema. 

3. Outros assuntos: Não houve apreciação de outros assuntos nesta reunião. 
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Encerramento: às 14:30 horas – porém, em face da urgência do tema reportado no item 
2.2 acima, o COAUD seguiu em atividade, para fins desta mesma reunião, no curso desta 
mesma data de 17/06/2019 e também na subsequente data de 18/06/2019, conforme 
registrado na parte final daquele mesmo item 2.2 acima –, ficando a próxima reunião 
ordinária agendada para o dia 02 de julho às 09:30 horas.  

Rodrigo Pereira de Mello 

Presidente  

Hélio do Vale Ribeiro 

Membro 

Vera Lúcia de Melo 

Membro 

 


