
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2020, às 10:00 horas, por meio eletrônico, 

através da plataforma de videoconferência Cisco Webex, foi instalada a reunião do Conselho 

de Administração da CBV, conforme a convocação por correio eletrônico enviada em 

21/09/2020. Foram convidados pelo Presidente da CBV, Sr.  Walter Pitombo Laranjeiras, a 

participar os seguintes membros do Conselho de Administração da CBV, Sr. Neuri Barbieri – 

Vice-presidente da CBV, o Representante legal do Esporte Clube Pinheiros, o Representante 

legal Minas Tênis Clube, Sr. Emanuel Rego - Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de 

Praia, Sr. Raphael Oliveira - Presidente da Comissão de Atletas de Vôlei de Quadra, Sr. João 

Petrolitano G. de Assis - Representante do Norte, Sr. Celso Luiz Assumpção - Representante 

do Nordeste, Sr. Nicanor Lopes dos Reis Filho - Representante do Centro-Oeste, Sr. Carlos 

Reinaldo Pereira Souto - Representante do Sudeste, Sr. Dante Klaser - Representante do Sul, 

Sr. Walgren Tadeu Faraco Picanço - Representante das Federações, Sr. Roberto Fernandes 

Barbosa - Representante das Federações e, como convidados, o Diretor Executivo da CBV, Sr. 

Radamés Lattari Filho e o Sr. Pedro Roma, Analista de Controle Interno. Registrou-se a 

ausência do Sr. Raphael Oliveira e do Sr. Emanuel Rego. Aberta a sessão, o Presidente, Sr. 

Walter Pitombo Laranjeiras, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ordem do dia, 

constante da pauta: 1) Analisar e aprovar a contratação da empresa de Auditoria para certificar 

o cumprimento da POLÍTICA DE CONTRAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS referente 

ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. Dando início aos trabalhos, foi passada 

a palavra ao Sr. Pedro Roma, que apresentou as propostas recebidas, pelas seguintes 

empresas: BKR – Lopes, Machado Auditores; RSM Acal Auditores Independentes S/S; PKF 

Affiance Brazil Auditores Independentes; BDO RCS Auditores Independentes e Grand Thornton 

Brasil. Em seguida, fez a leitura do parecer técnico da unidade de controle interno acerca das 

propostas apresentas. Após isso, foi aberta a discussão para análise das propostas 

apresentadas, sendo passada a palavra ao Sr. Walgren Tadeu, que questionou qual foi o valor 

pago para a prestação dos serviços de auditoria de compras para o exercício anterior, sendo 

informado pelo Sr. Pedro Roma que o custo foi de R$ 40.000,00. Ato contínuo, o Sr. Carlos 

Rocha, representante do Minas Tênis Clube, demonstrou sua preocupação com a empresa que 

apresentou a proposta de menor valor, por ser bem abaixo do preço de mercado, razão que 

poderia comprometer a qualidade do serviço ao utilizar profissionais de menor qualificação para 

conseguir prestar o serviço dentro do valor cobrado. Logo após, esclareceu que com relação a 

PKF, por a empresa já ser responsável pela auditoria contábil da CBV, entende que poderia 

ocorrer algum tipo de conflito de interesses. Por fim, destacou conhecer o trabalho realizado 

pela empresa BDO, reforçando sua qualidade, motivo pelo qual entender ser esta a melhor 

proposta dentre as apresentadas.  Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. Neuri Barbieri, que 

defendeu a proposta mais barata apresentada pela BKR, visto que atende às exigências feitas 

pela entidade, razão pela qual se encontra plenamente habilitada para prestar o serviço e 

entregá-lo dentro do escopo solicitado pelo menor preço. Em sequência, os Srs. Roberto 

Fernandes e João Petrolitano afirmaram concordar plenamente com a opinião defendida pelo 

Sr. Neuri Barbieri. Após isso, o Sr. Nicanor Lopes tomou a palavra e questionou o motivo da 

empresa que prestou o referido serviço no último exercício ter reduzido o valor, perguntando 

se houve alguma alteração no escopo do serviço para justificar o preço abaixo do que foi pago 

anteriormente, sendo esclarecido pelo Sr. Pedro Roma que a redução foi apenas uma questão 

negocial para adequar ao orçamento da CBV, não havendo qualquer alteração no escopo dos 

serviços em relação ao exercício anterior. Dando seguimento, foi passada a palavra ao Sr. 
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Celso Assunção, que defendeu que a apresentação das propostas é para avaliar a melhor 

opção em relação a todos os aspectos e não apenas pelo preço, reforçando que acredita que 

um preço muito abaixo do mercado pode comprometer a qualidade do trabalho, por isso 

defende a continuidade da empresa atual, por considerar ser o melhor custo x benefício. Em 

seguida, o Sr. Walgren Tadeu questionou se seria possível cobrar da empresa que apresentou 

a proposta de menor valor a apresentação de atestado de capacidade técnica dos funcionários 

que prestariam o serviço, sendo explicado pelo Sr. Pedro Roma que tal exigência não seria 

viável por não haver garantias de que as informações apresentadas são verdadeiras ou que 

serão realmente as pessoas indicadas que estarão efetivamente prestando o serviço. Após, o 

Sr. Walgren Tadeu questionou se há possibilidade de substituir a empresa contratada caso esta 

não cumpra o que foi acordado, sendo informado pelo Sr. Pedro Roma que a maior 

preocupação da entidade é em relação ao prazo de entrega do serviço, que é exigido por alguns 

patrocinadores, em que a eventual troca da empresa poderia acarretar no atraso na entrega e 

até mesmo comprometer a qualidade do serviço em razão do prazo reduzido para entrega, o 

que poderia gerar prejuízos para a CBV.  Em seguida, o Sr. Nicanor Lopes esclareceu que a 

entidade não está obrigada a contratar a empresa que apresentou a proposta de menor valor, 

destacando que a entidade apresenta total transparência em relação as propostas, 

demonstrando também sua preocupação com a contratação de uma empresa que apresentou 

uma proposta muito abaixo do mercado, que poderia gerar transtornos futuros para a CBV, e 

por isso defende a manutenção da empresa que realizou a referida auditoria no exercício 

passado. Após a exposição da opinião de todos os interessados sobre a referida contratação, 

o Presidente, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, iniciou a votação, informando que o Sr. Carlos 

Reinaldo Pereira Souto precisou se ausentar, razão pela qual seu voto não foi computado. 

Assim, o Sr. Walgren Tadeu votou na RSM, o Sr. Roberto Fernandes votou na BKR, o Sr. Dante 

Klaser votou na BKR, o Sr. Nicanor Lopes votou na RSM, o Sr. Celso Assunção votou na RSM, 

o Sr. João Petrolitano votou Na BKR, o representante do Minas Tênis Clubes votou na BDO, 

representante do Esporte Clube Pinheiros votou na RSM, o Sr. Neuri Barbieri votou BKR e, por 

último, o Presidente votou na BKR. Após os votos dos presentes terem sido computados, a 

empresa BKR – Lopes, Machado Auditores foi considerada a vencedora para realizar a 

Auditoria para certificar o cumprimento da POLÍTICA DE CONTRAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS 

E MATERIAIS referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020. Como todos os 

temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o 

Presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi 

lavrada, lida, achada conforme e assinada eletronicamente pelos membros presentes do 

Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Voleibol. 
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