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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA - Esclarecimento/impugnação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0434/2021 Processo 
nº. 21654/2021 
  
Constam no Edital n°2.0434/2021 Item 4. Requisitos complementares para habilitação 
alínea c) Comprovação do registro da empresa na CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 
  
Tal exigência é fundamentada pela LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016, por isso peço esclarecimento 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial– Senai no Estado de São Paulo para que informe se atende 
plenamente no envio das informações periódicas e eventuais a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
desde a vigência da legislação citada até o presente momento. Devido a não localização dessas informações 
pública em consulta a internet sobre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial– Senai no Estado de 
São Paulo 
  
Em consulta ao site https://www.sistemafiep.org.br/ 
  
Não identificamos a Comissão de Valores Mobiliários como regulamentações e controles, dessa forma 
entendemos que tal exigência no Edital trata-se de “pro forma” (mera exigência formal sem aplicabilidade 
e execução de fato) na qual A Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, o Serviço Social da 
Indústria – SESI-PR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo 
Lodi – IEL-PR, todos do Departamento Regional do Paraná 
  
Portanto não é permitido exigir tal registro da empresa de auditoria na CVM sendo que a própria o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial– Senai no Estado de São Paulo também não cumpre com as exigências 
da CVM. 
  
Dessa forma, caso confirmado, que tal exigência é meramente simbólico sem pleno cumprimento 
solicitamos que seja excluído a exigência do registro regular da EMPRESA DE AUDITORIA na Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. 
  
Conforme Questionamento realizado no CFC ( CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE) 
https://cfc.org.br/fiscalizacao-etica-e-disciplina/perguntas-frequentes/auditoria/ 
  
2º Questionamento 
Pergunta: Gostaria de saber se existe alguma normatização para exercer atividades voltadas para auditoria, 
diferente do critério da categoria (ser contador), no CFC ou se algum órgão regula tempo mínimo de 
trabalho e sobre o registro como auditor. Também, se possível, que nos informasse sobre as projeções 
futuras para o registro de auditor e perito a ser implantado pelo CFC, bem como outras modalidades de 
registro. 
  
Resposta: De acordo com o Decreto-lei nº 9.295/46, só pode exercer a profissão contábil o contabilista 
devidamente registrado. Diz o Art. 25, do mesmo decreto, em sua alínea “c” e Art. 26 que: 
  
“Art. 25 São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: 
  
c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, 
revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou 

https://www.sistemafiep.org.br/
https://cfc.org.br/fiscalizacao-etica-e-disciplina/perguntas-frequentes/auditoria/
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comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de 
natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. 
  
Art. 26 Salvo direitos adquiridos “ex-vi” do disposto no art. 2º do Decreto nº 21.033, de 8 de fevereiro de 
1932, as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados.” 
  
Conforme Resolução CFC nº 560/83 que trata das prerrogativas da profissão estabelecidas pelo Art. 25 do 
Decreto-lei compete ao Contador a execução dos trabalhos de auditoria: 
  
“Art. 3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 
  
33) auditoria interna e operacional; 
  
34) auditoria externa independente; 
  
§ 1º São atribuições privativas dos contadores, observado o disposto no § 2º, as enunciadas neste artigo, 
sob os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, além dos 
44 e 45, quando se referirem a nível superior.” 
  
O Conselho Federal de Contabilidade normatiza a execução dos trabalhos de auditoria através da NBC P 1, 
aprovada pela Resolução CFC nº 821/97 e suas interpretações técnicas, da NBC P 3, aprovada pela 
Resolução CFC nº 781/95, da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC nº 820/97 e suas interpretações 
técnicas, da NBC T 12, aprovada pela Resolução CFC nº 780/95. 
  
Através da Resolução CFC nº 945/02 foi aprovada a NBC P 4 que dispõe sobre as normas de educação 
profissional continuada e regulamenta os procedimentos a serem seguidos pelos auditores para que os 
mesmos se mantêm constantemente atualizados, com risco do não cumprimento da norma vir a acarretar 
a suspensão do exercício profissional. 
  
Mas recentemente, a Resolução CFC nº 964/03 aprovou as regras para a revisão externa da qualidade onde 
empresas de auditoria têm seus trabalhos de auditoria revisados por seus pares. 
  
Além do CFC, compete a Comissão de Valores Mobiliário (CVM) estabelecer regras para as auditorias 
executadas nas empresas de capital aberto. As empresas de auditoria que desejam auditar as empresas 
de capital abertos precisam ter registro junto a CVM bem como seguir as regras estabelecidas por aquele 
órgão. 
  
Exceto os trabalhos de auditoria realizados em empresas de capital aberto, os demais trabalhos de 
auditoria podem ser executados por qualquer contador devidamente registrado no CRC. 
  
Quanto a criação de um registro específico para auditor informamos que não há estudos visando a criação 
de tal registro uma vez que o mesmo não é previsto no Decreto-lei nº 9.295/46. Sendo assim, fica reforçado 
que apenas o registro de contador é necessário para realizar trabalhos de auditoria. 
  
Portanto com os fundamentos extraídos pelo CFC (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE) não existe a 
“exclusividade” supostamente deseja pela SENAI. 
Caso deseje contratar exclusivamente empresas de auditora registrada na CVM (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIARES), deve primeiramente registrar-se na CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIARES). 
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RESPOSTA – Considerando que a Comissão de Licitação não possui conhecimento para análise das questões 
de ordem técnica, o questionamento foi submetido à área técnica requisitante – que detém a expertise 
necessária – para manifestação.  Segue a resposta: 

1. As demonstrações contábeis do Sesi e Senai são elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas 
aplicáveis às entidades regidas pela Lei n° 4320/64 e NBC T 16.6 (R1) aprovada pela Resolução CFC n. º 
1.133/2008, em consonância com a Lei 6404/76, 11638/07 e alterações posteriores. Os registros contábeis 
obedecem ao Plano de Contas e a Padronização Contábil. 

2. A exigência do registro na CVM é decorrente da necessidade de contratarmos profissionais qualificados 
para execução do serviço a ser prestado, visando a qualidade nos serviços, onde a exigência de registro na 
CVM significa que a empresa de auditoria se submete a processos de revisão de qualidade mantendo assim 
os padrões requeridos pelas Normas Internacionais de Contabilidade e Auditoria. 

3. O Sesi e Senai não se submetem a regramento da CVM e nem poderiam mesmo, dada a natureza jurídica 
das Entidades, mas o que se busca na condição de contratantes é que o prestador de serviços seja o mais 
qualificado possível inclusive no que se refere ao processo de harmonização das práticas contábeis 
adotadas no Brasil com as práticas contábeis internacionais (IFRS). 

4. Mas nossos argumentos para esta exigência não residem somente na avaliação da capacidade do auditor 
em prestar seu serviço. Este argumento tem embasamento legal, posto que a Lei 11638/07, além de 
estabelecer o padrão contábil brasileiro fundamentado no padrão internacional, prevê a obrigatoriedade 
de auditoria externa para empresas de grande porte, com ativos totais superior a R$ 240 milhões ou 
faturamento acima de R$ 300 milhões, requisito no qual se enquadram as Entidades Sesi e Senai Paraná.  

5. Para a sociedades de grande porte, a mesma lei no Art. 3º, fundamenta que se aplicam às sociedades 
de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a 
obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.  

6. Transcrevo o artigo da Lei 6404/76 destacado pela lei supracitada:  

Art. 275. O grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das 
companhias que o compõem, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as sociedades do grupo, 
elaboradas com observância do disposto no artigo 250. 

§ 1º As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as da sociedade de 
comando. 

§ 2º A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras nos termos desta Lei, ainda que 
não tenha a forma de companhia. 

§ 3º As companhias filiadas indicarão, em nota às suas demonstrações financeiras publicadas, o órgão que 
publicou a última demonstração consolidada do grupo a que pertencer. 

§ 4º As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades que inclua companhia aberta serão 
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores 
Mobiliários, e observarão as normas expedidas por essa comissão. 
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7. A exigência de registro na CVM para as empresas licitantes não tem relação com o fato de as entidades 
do Sistema Fiep serem ou não emissoras de valores mobiliários e tampouco com o fato de integrarem ou 
não o Sistema de Distribuição e Intermediação de Valores Mobiliários. A previsão da exigência no edital 
tem o simples objetivo de atender a legislação vigente.  

8. Assim, entendo que o questionamento está equivocado, pois interpreta erroneamente o previsto no 
Artigo 7º da Lei 13303/16 , que assevera: Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de 
demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado 
nesse órgão. Digo que a interpretação é errônea pois a Lei não limita a exigência da contratação de 
auditoria independente apenas para as sociedades emissoras de valores mobiliários ou que estejam sob 
seu regramento.  

9. Destaco que a Lei 6835/76, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários, em seu Art. 26, expressa que “Somente as empresas de auditoria contábil ou 
auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão auditar, 
para os efeitos desta Lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições, 
sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários”.  

10. Não obstante, a Lei 7940/89, que institui a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores 
mobiliários, determina em seu Art. 3º, o pagamento desta taxa por auditores independentes.  

11. Adicionalmente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio do Acórdão proferido em 
13 de dezembro de 2018, confirmou que as empresas de auditoria independente serão obrigadas a ter um 
registro e devem realizar o pagamento da taxa de fiscalização perante a Comissão dos Valores Mobiliários 
(CVM), ainda que os serviços sejam prestados apenas para companhias fechadas. Na decisão, o ministro 
Gurgel de Faria, ressaltou que o registro na CVM é condição para a auditagem de companhias abertas. 
Porém, se a empresa de auditoria independente não realiza serviços para companhias naquela condição, o 
faz por opção, isso não a desobriga ao pagamento da taxa de fiscalização instituída pela Lei n.º 7.940/1989. 
Em sua decisão, o Ministro Gurgel de Faria cita que “Como se nota, o art. 26  trata da obrigatoriedade de 
os auditores, consultores e analistas estarem registrados na CVM para o fim de auditar companhias abertas 
e as outras instituições citadas. Ainda que o serviço seja prestado às companhias de capital fechado, não se 
afasta a exigência do registro e do recolhimento da taxa, pois, renove-se, tal comando está previsto no art. 
3o, Lei n. 7.940/1989.” Fonte: https://images.jota.info/wp-
content/uploads/2019/03/ca6f1220878906d2e6078f44891b1ad4.pdf  

12. Por esses motivos, entendo que o questionamento é improcedente pois não há obrigatoriedade de as 
Entidades do Sistema FIEP estarem inscritas na CVM para que faça esta exigência do prestador de serviços 
de auditoria independente e entendo que deve ser mantida a exigência de Registro da empresa de auditoria 
na CVM. 
 
Permanecem inalteradas as condições deste edital, inclusive com relação à data de abertura do certame. 

 

Curitiba, 24 de março de 2021. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
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