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Processo Administrativo n.º 12/10/22.278 

Interessada: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 

Referência: Edital de Tomada de Preços n.º 04/2012 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

especializados para a organização do controle patrimonial, através de inventário patrimonial e 

avaliação do ativo fixo, que constituem o patrimônio da Fundação Municipal para Educação 

Comunitária – FUMEC. 

 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

 

A Comissão Permanente de Licitações, considerando o pedido de esclarecimento apresentado 

pela empresa STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP, documento datado de 26/11/2012, 

serve-se deste para respondê-lo: 

Pergunta: “No item 4.1 do edital é pedido:  

“4.1. Poderão participar desta licitação empresas regularmente cadastradas no Setor de 

Cadastro da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campinas, na seguinte 

categoria:  

15.127 - Consultoria e Assessoria Administrativa.” 

Já na letra K do item 3.1.1 do anexo V - Projeto Básico é pedido: 

k) Laudo Técnico Final devidamente assinado por profissional contábil, devidamente inscrito 

no CRC – Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (Contador);  

Nos parece que há uma incongruência no edital pedir a categoria de Consultoria e Assessoria 

administrativa, uma vez que os serviços licitados são de natureza exclusiva de profissionais de 

contabilidade, conforme contido nas normas que regem a profissão de contador, 

especificamente às atribuições exclusivas dos contadores, conforme Decreto-Lei 9295 de 

27/05/1946, regulamentado pela RESOLUÇÃO CFC 560, de 28 de outubro de 1983 - 

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE CONTADOR, que em seu artigo 3
o
, dita: 

“Art.3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 

1) - avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para 

quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal; 

.... 

4) - reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o 

patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades; 

5) - apuração de haveres e avaliação de direitos e obrigações, do acervo patrimonial de 

quaisquer entidades, em vista de liquidação, fusão, cisão, expropriação no interesse público 

,transformação ou incorporação dessas entidades, bem como em razão de entrada, retirada, 

exclusão ou falecimentos de sócios quotistas ou acionistas; 

7) - implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento, bem 

como de correções monetárias e reavaliações; 

9) - escrituração regular, oficial ou não, de todos os fatos relativos aos patrimônios e às 

variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, técnicos ou processo; 
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... 

20) - controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial das 

empresa e demais entidades; 

... 

30) - conciliações de conta; 

39) - organização e operação dos sistemas de controle interno; 

40) - organização e operação dos sistemas de controle patrimonial, inclusive quanto à 

existência e localização física dos bens; 

... 

Cumpre destacar que o levantamento e avaliação dos bens, tem o sentido de se aplicar as 

NBCASP (norma brasileira de CONTABILIDADE aplicada ao setor público) e portanto 

devem ser elaboradas por profissionais de contabilidade, inclusive assinando o referido laudo, 

mencionado na letra K do item 3.1.1 citado acima. 

É nosso entendimento que a categoria a ser exigida é 15.027. 

Nossa empresa é devidamente registrada na Prefeitura de Campinas, apta a: “PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA, 

REVISÃO E PERÍCIAS CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS”, 

com o CNAE ISSQN – 6920-6/02-00.” 

Resposta: O objeto desta licitação está contemplado na categoria 15.127 – Consultoria e 

Assessoria Administrativa. Porém, este mesmo objeto pode ser plenamente atendido por 

empresas regularmente cadastradas no Setor de Cadastro da Secretaria de Administração da 

Prefeitura Municipal de Campinas, nas categorias 15.027 – Serviço de Auditoria e 15.260 – 

Serviços Contábeis. 

Possibilitando uma ampla competitividade e garantindo-se os princípios constitucionais, a 

decisão é pela alteração no Edital incluindo-se as categorias acima referidas. 

Campinas, 03 de dezembro de 2012. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA FUMEC 

 

Elvira Maria Fernandes Britto 

 Presidente  
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