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Processo Licitatório: Concorrência 0012/2020  
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de auditoria independente 

para atendimento do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA. 

 

 
À Comissão de Licitação do SESI/PA e SENAI/PA 
 

Recebemos, pedido de esclarecimentos da Entidade KPMG AUDITORES 

INDEPENDENTES, a qual nos manifestaremos. 

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal - STF já firmou orientação no 

sentido de que as entidades do Sistema “S” têm natureza privada e não integram a 

Administração Pública direta ou indireta, não se submetendo ao processo licitatório previsto 

pela Lei 8.666/93. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS 
DESTINADOS À EDUCAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)4. A contratação de empregados regidos pela CLT não 
ofende a Constituição porque se trata de uma entidade de direito privado. No entanto, ao 
permitir que os servidores públicos estaduais optem pelo regime celetista ao ingressarem 
no PARANEDUCAÇÂO, a norma viola o artigo 39 da Constituição, com a redação em vigor 
antes da EC 19/1998. 5. Por fim, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de maneira 
ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos recursos financeiros do Estado destinados 
ao desenvolvimento da educação, possibilitando ainda que a entidade exerça a gerência das 
verbas públicas, externas ao seu patrimônio, legitimando-a a tomar decisões autônomas 
sobre sua aplicação, a norma incide em inconstitucionalidade. De fato, somente é possível 
ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à educação se estiver apto a 
determinar a forma de alocação dos recursos orçamentários de que dispõe para tal 
atividade. Esta competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a entidades 
de direito privado.”. (ADI 1.864, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator para acórdão: Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ 2.5.2008) 

 
Na mesma linha de entendimento do julgado ora colacionado, ao apreciar o RE 

789.874-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.11.2014, o Plenário fixou o entendimento no 

sentido de que os serviços sociais autônomos possuem natureza jurídica de direito privado. 

Nesta oportunidade, ressaltou-se que as entidades do “Sistema S” desempenham atividades 

privadas de interesse coletivo, em regime de colaboração com o poder público, e possuem 
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patrimônio e receitas próprias, bem como a prerrogativa de autogestão de seus recursos. São 

patrocinadas por recursos recolhidos do setor produtivo beneficiado, tendo recebido inegável 

autonomia administrativa, embora se submetam ao controle finalístico do Tribunal de Contas 

da União. 

Conclui-se que as entidades do “Sistema S” desenvolvem atividades privadas 

incentivadas e fomentadas pelo Poder Público, não se submetendo ao regramento disciplinado 

pela Lei 8.666/93. Tendo em vista a autonomia que lhes é conferida, exige-se apenas a realização 

de um procedimento simplificado de licitação previsto em regulamento próprio, o qual deve 

observar os princípios gerais que regem a matéria. 

Feitas essas considerações, passaremos a manifestação sobre cada ponto 

levantado pela empresa KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, utilizando as nomenclaturas e 

numerações dos itens elencados no pedido de esclarecimentos. 

 

I. MANIFESTAÇÃO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS. 

1.1. É correto o entendimento de que a execução dos trabalhos de auditoria das 

demonstrações financeiras se dará em consonância com as normas brasileiras e internacionais 

de contabilidade, tais como a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 210, a NBC TA 210, que 

trata da concordância com os termos do trabalho de auditoria? 

Quanto ao item do Escopo Básico relativo a execução dos trabalhos de Auditoria 

das Demonstrações Contábeis, em especial o Exame financeiro e contábil das contas, 

conforme dispõe o termo de referência, deverá estar em consonância com Normas e 

procedimentos vigentes atinentes a matérias, qual seja, normas e procedimentos de Auditoria 

– NPA 04 do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON.  Logo deverá estar 

em consonância com a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 210, a NBC TA 210, Normas 

Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Normas 

Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna emitidas pelo The Institute of 



 

 

Gerência de Logística – GLT  

Diretoria Administrativa 

Serviço Social da Industria – SESI- DR/PA 

 

  

 

  

  

 
 
 
FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
(91) 4009-4900 

 

Internal Auditors - IIA e Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) publicadas e revisadas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB). 

2. DO OBJETO 

2.1. É correto o entendimento de que a execução dos trabalhos descritos no Termo de 

Referência será em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Normas Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna emitidas pelo The Institute of Internal Auditors - IIA e Normas Internacionais 

de Contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS) publicadas e revisadas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB)?  

Quanto ao item do Escopo Básico relativo a execução dos trabalhos de Auditoria 

das Demonstrações Contábeis, em especial o Exame financeiro e contábil das contas, 

conforme dispõe o termo de referência, deverá estar em consonância com Normas e 

procedimentos vigentes atinentes a matéria, qual seja, normas e procedimentos de Auditoria 

– NPA 04 do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON. Logo deverá estar 

em consonância com a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 210, a NBC TA 210, Normas 

Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Normas 

Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna emitidas pelo The Institute of 

Internal Auditors - IIA e Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) publicadas e revisadas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB). 

Quanto aos demais itens previstos no Escopo básico indicado no Termo de 

Referência, a auditoria deverá ser realizada conforme Normas e procedimentos vigentes 

atinentes a matéria analisada. 

2.2. Nesse sentido, é correto o entendimento de que as expressões mencionadas, devem 

ser interpretadas no contexto e segundo as normas regulatórias e profissionais de auditoria 

contábil aplicáveis, inclusive considerando as limitações das atividades do Auditor? 
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Cumprimos destacar que não localizamos no documento as expressões: 

“Confiabilidade”, “integridade”, “assegurar”, “certificar”, “fidedignidade”, “precisão” e 

“eficiência”. Quanto ao termo “eficácia”, é mencionado em itens relacionados a análise das 

atividades pertinentes ao controle interno da Instituição, conexos a análise de compras, 

licitações e contratos, devendo para tanto obedecer às Normas de Análise de Controle 

Interno. A saber, as menções no Termo de Referência, para este Termo: 

“1.5.  A execução do serviço atenderá às necessidades de:   

f)Avaliar a eficácia de sistemas de controle interno nas áreas contábil, financeira, 

orçamentária, compras, licitações e contratos.” 

“2.7. Os relatórios a serem apresentados, devem ter as seguintes finalidades:  

Apresentar a avaliação do auditor sobre a eficácia dos controles internos das 

Entidade;”. 

 
Quanto a palavra “revisão”, está incluída somente no item 2.3, alínea a’ do Termo 

de referência que trata do exame financeiro e contábil das contas, qual seja: “2.3. escopo 

básico dos trabalhos para o exercício informado pela CONTRATANTE compreende: a) Exame 

financeiro e contábil das contas, incluindo:- Exame das receitas e despesas (revisão analítica) 

para o período com análise das principais variações, bem como confronto com os valores 

orçados;” 

Não identificamos, possibilidades de desvirtuamento o conceito do termo ou da 

atividade do Auditor. 

3. POSSIBILIDADE DE ENTREGAR OS PAPÉIS DE TRABALHO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

3.1. É correto o entendimento de que o fornecimento de cópia dos papéis de trabalho que 

tenham servido de base para a execução dos trabalhos de auditoria, conforme o escopo do 

contrato em questão, para os órgãos de controle, tais quais BACEN, CVM, CFC e IBRACON, a 

fim de atender as normas mandatórias dos órgãos de regulação, não caracteriza o 

descumprimento da obrigação de sigilo das informações; bem como não culmina na aplicação 

de penalidades? 

Entendimento Correto  
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4. DA RETENÇÃO DOS PAPÉIS DE TRABALHO 

4.1. É correto o entendimento de que serão de propriedade da Contratante apenas os 

relatórios emitidos pela contratada, sendo de propriedade do auditor os papéis de trabalho 

que subsidiam a elaboração do relatório de auditoria e da sua opinião? 

Será propriedade da Contratante os relatórios emitidos pela Contratada, e de 

propriedade da Contratada os papeis de trabalho que subsidiam a elaboração do relatório de 

auditoria. 

4.2.  É correto que a disposição o item 2.5, do Edital não induz ao entendimento de que 

auditor será obrigado a dar acesso ao cliente aos seus papéis de trabalho? 

O item 2.5 do Termo de Referência, evidencia que “O SESI/DR/PA e o 

SENAI/DR/PA, se reserva no direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço 

prestado pela licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências do 

Contrato, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de 

verificação ”. A Entidade, especificamente através da Gerencia de Compliance poderá solicitar 

os papéis de trabalho do Auditor. 

4.3. É correto o entendimento que em atendimento de normas regulatórias do trabalho de 

auditoria e também em função da manutenção da independência do auditor que a 

Contratante não poderá solicitar qualquer alteração ou correção nos papéis de trabalho do 

auditor ou mesmo orientar a correção ou a qualidade técnica do trabalho do auditor? 

Entendimento correto. 

5.  Da orientação técnica na elaboração das demonstrações contábeis e financeiras e de 

outros assuntos do SESI 

5.1.  É correto o entendimento de que as atividades de (i.) assessoramento na elaboração das 

demonstrações contábeis e das notas explicativas, assim como sobre documentação 

contábil a ser atribuído a qualquer evento que venha a ter reflexos diretos sobre as 

demonstrações contábeis referente ao exercício findo,(ii.) Assessoramento em assuntos 
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de natureza fiscal e tributária, compreendendo além dos aspectos técnicos-legais 

envolvidos, as suas respectivas alterações, em todos as esferas do governo, quais sejam 

municipal, estadual e federal, bem como, dos assuntos de natura previdenciária e 

trabalhista,(iii.) Assessoramento à entidade em assuntos relacionados a controle internos 

de ativos e passivos, com vistas ao pronto oferecimento de segurança às transações 

contábeis, financeiras, fiscais e patrimoniais, (iv.) Orientações e consultas, correlatas aos 

serviços propostos neste contrato, quando solicitadas pela CONTRATANTE. mencionadas 

nas alíneas g, k e l do item 2.3 e também item 4.11, todos do Termo de Referência, do 

Edital não serão objeto do contrato, bem como qualquer outra atividade de assessoria ou 

orientação à Contratante que possa estar esparsa ou subentendida no texto do edital ou 

seus anexos e que tenham o potencial de gerar ameaça à independência do Auditor, uma 

vez que o objeto do contrato consistirá na AUDITORIA das demonstrações financeiras, nos 

termos da legislação aplicável ao cliente, sob pena de inviabilizar a participação das 

empresas de auditoria no certame em questão?  

Os serviços a serem realizados pela contratante não ferem o ordenamento jurídico 

motivo pelo qual a Contratada terá sim que assessorar a Contratada nas atividades 

expressas no instrumento editalício.  

5.2. É correto o entendimento de que tendo em vista as normas de auditoria aplicáveis 

somente alguns procedimentos quanto ao balanço orçamentário poderão ser realizados, 

porém em nenhuma hipótese o auditor poderá emitir opinião ou asseguração sobre ele?  

 A contratada auditará os serviços relativos ao balanço contábil e não orçamentário. 

O balanço orçamentário está adstrito a questões da administração interna, portanto, 

o entendimento está correto. 

 

6. DO TERMO DE CESSÃO 

6.1. É correto o entendimento de que a comprovação de que o profissional faz parte do 

quadro permanente da licitante também poderá ser feita mediante a apresentação de 
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Contrato para Prestação de Serviço, entre as sociedades em rede, que terá por objeto a cessão 

do profissional de uma sociedade a outra para execução dos trabalhos objeto do certame? 

Entendimento correto. 

7. Da possibilidade de utilização de atestados emitidos para outras sociedades que integrem 

a sua rede global 

7.1. É correto o entendimento de que, para comprovação das experiências exigidas no 

Edital, a licitante poderá utilizar-se de atestados emitidos por outras sociedades que integrem 

a sua estrutura em rede global, ou seja, serão aceitos atestados emitidos pelas firmas membro 

da licitante, justamente porque firmas em rede prestam serviços de forma uniforme sua 

experiência é compartilhada?    

Em relação ao item 7.1 a resposta é negativa. Ou seja, não serão aceitos atestados de 

capacidade técnica emitidos por licitantes integrantes de estrutura de rede global. 

7.2. É correto o entendimento de que atestado que tenha por objeto a elaboração de 

auditoria das demonstrações financeiras em entidades públicas ou privadas será suficiente 

para habilitação no presente certame licitatório?   

Em relação ao item 7.2 o objeto a ser licitado não envolve exclusivamente auditoria de 

demonstrações financeiras, e isto significa que serão aceitos atestados de capacidade técnica, 

quer de entidades públicas quer de entidade privadas, desde de que alcancem integralmente 

o objeto a ser licitado, o que nos permite remitirmos para o item 1.1 do instrumento 

convocatório combinado com os itens 1.5 e 2.3, ambos do termo de referência. 

8. Da responsabilização pelos danos 

8.1. É correto o entendimento de que a contratada será responsável por quaisquer danos 

causados diretamente à Contratante e a terceiros de que tiver culpa que sejam decorrentes 

da execução dos serviços?  

Conforme disposição expressa da cláusula 5ª do Contrato anexado ao Edital, ao 

Contratado cabe, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais 

e materiais causados ao CONTRATANTE, inclusive clientes do próprio CONTRATANTE, por 

defeitos relativos à prestação de serviços. A reparação será apurada por simples cálculos, em 
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se tratando de material. Em se tratando de dano moral será fixado valor que não enriqueça o 

CONTRATANTE, mas que seja suficiente a inibir a repetição da conduta. 

9. Da possibilidade de apresentar Ficha de Registro 

10.1.É correto o entendimento de que a comprovação do vínculo empregatício do empregado 

poderá ser realizada, alternativamente, mediante a apresentação da Ficha de Registro de 

Empregado, reservada a prerrogativa de omitir a informação salarial do profissional? 

Entendimento correto. 

11. Da opinião do auditor 

11.1. É correto o entendimento de que o auditor poderá ou não emitir opinião ou ainda 

emitir opinião com ressalva, na forma dos regulamentos aplicáveis ao trabalho de auditoria 

das demonstrações financeiras, e qualquer que seja a sua decisão após análise das 

demonstrações financeiras não será entendido como descumprimento contratual, não 

ensejará a execução dos trabalhos de auditoria novamente e sobretudo não se sujeitará a 

qualquer sanção contratual ou administrativa? 

Entendimento correto. Na hipótese de parecer com abstenção de opinião, 

emitido quando houver uma limitação significativa na extensão de seus exames que 

impossibilite o auditor expressar opinião sobre as demonstrações contábeis por não ter obtido 

comprovação suficiente para fundamentá-la, o Auditor deve mencionar claramente que o 

exame não foi suficiente para permitir emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis 

tomadas em conjunto. A abstenção de opinião não elimina a responsabilidade do auditor em 

mencionar, no parecer, qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão do usuário 

dessas informações. 

11.2. É correto o entendimento de que a avaliação da qualidade dos serviços não implica na 

uma expectativa sobre os resultados da auditoria, isto é a qualidade dos serviços não depende 

da emissão de opinião pelo auditor, o trabalho pode ser entendido como de qualidade ainda 

que haja uma abstenção de opinião pelo auditor?  
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Entendimento correto. 

12. Das solicitações da Alta direção para realização de trabalhos específicos 

12.1. É correto o entendimento de que todos os trabalhos que serão objeto do contrato 

estão expressos no edital e seus anexos, não podendo a Contratante exigir a execução de um 

trabalho adicional sem a assinatura de um termo aditivo, que deverá respeitar as 

condicionantes legais e regulamentares aplicáveis e ainda que deverá prever uma 

remuneração correspondente pelo trabalho adicional?  

Entendimento correto. 

12.2. Caso o entendimento acima não esteja correto, por favor liste exaustivamente todos 

os trabalhos e em que quantidades serão exigidos da contratada. 

12.3. É correto o entendimento de que a Contratada não poderá ser compelida pela 

Contratante a execução de nenhuma atividade que ameace a sua independência para 

execução dos trabalhos de auditoria?  

Entendimento correto. 

13. Da confidencialidade 

13.1. Estão corretos nossos entendimentos? 

Entendimento corretos, somente para os itens: (i) serão mantidas em sigilo todas 

as informações confidenciais obtidas durante a prestação dos serviços, inclusive 

recomendações formuladas em sua execução ou resultante dos serviços; (ii) a equipe da 

Contratada utilizará as informações confidenciais para o único propósito de executar os 

serviços; (iii) a Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros de 

sua organização, necessários à condução dos serviços, requerendo destes que mantenham o 

caráter confidencial das mesmas e que em razão disso os membros da organização mundial 

da Contratada não serão considerados como terceiros, para fins de confidencialidade, (iv) a 

Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo que 



 

 

Gerência de Logística – GLT  

Diretoria Administrativa 

Serviço Social da Industria – SESI- DR/PA 

 

  

 

  

  

 
 
 
FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
66035-190 - Belém/PA 
(91) 4009-4900 

 

considerados informações confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual 

entre as partes e os serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizadas para consubstanciar 

eventuais serviços por elas prestados à Contratada em relação a este Projeto, mantendo-se, 

contudo, a confidencialidade das referidas informações; (vi) as informações da contratada 

também deverão receber o mesmo tratamento de confidencialidade; 

Para o item (v), entendimento correto somente para os itens: (v) não obstante, 

as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação que: (a) era de seu 

conhecimento anteriormente, não estando sujeita à obrigação de ser mantida em sigilo; (c) 

estiver ou tornar-se publicamente disponível por meio diverso da revelação não autorizada 

pela parte Receptora da informação; (d) tenham sua divulgação exigidas nos termos da lei ou 

por autoridade competente. 

14. Da impossibilidade de o cliente solicitar a exclusão de um funcionário do serviços 

14.1. É correto o entendimento de que para fins de se evitar uma ameaça indevida à 

independência do auditor, o SESI não poderá remover unilateralmente qualquer funcionário 

da Contratada do trabalho? 

Conforme item 5.7 do termo de referencia, A Entidade pode solicitar a 

substituição de funcionários da CONTRATADA que não estejam executando os serviços de 

acordo com as exigências deste Edital e seus anexos. 

15. Sobre a emissão de Declaração Falsa na Carta de Representação 

15.1. É correto o entendimento de que, caso o Cliente, na carta de representação, faça 

afirmações falsas a contratada e seu pessoal deverão ficar isentos de quaisquer reclamações, 

responsabilidades, custos e despesas relacionadas aos serviços de auditoria objeto do 

presente contrato e que sejam atribuíveis a quaisquer declarações falsas na carta de 

representação?  

Entendimento correto. 

 

16. Das medidas de segurança em razão da pandemia de COVID 19 
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16.1. É correto entender que durante a execução dos serviços, contratante e contratado 

deverão manter-se mutuamente e razoavelmente informados de quaisquer eventos 

presentes ou futuros que se relacionam com situação da COVID19 e que podem afetar 

material e adversamente a capacidade da Parte notificante de cumprir suas obrigações no 

âmbito do Contrato?  

Entendimento correto. 

 

16.2. É correto afirmar que cada Parte implementará medidas de mitigação para permitir que 

os Serviços sejam executados até onde for razoavelmente praticável nas circunstâncias, 

inclusive: i. redução de viagens e reuniões presenciais ao nível mínimo necessário; ii. nas 

instalações da Parte, implementando os procedimentos de controle de infecções 

recomendados ou exigidos pelos órgãos oficiais no local aplicável; iii. implementar políticas 

corporativas internas que permitam e incentivem o trabalho individual remoto, e sistemas 

técnicos que permitam o trabalho individual remoto; e iv. implementação de telepresença, 

audioconferência, videoconferência e outros sistemas para trabalho colaborativo?  

Entendimento correto, sendo a execução de tais medidas mitigadoras vinculadas as 

determinações dos poderes Executivos no que tange o enfrentamento da Pandemia COVID-

19. 

16.3. É correto o entendimento de que se, como resultado da situação global do vírus 

COVID19, o desempenho de uma das Partes se tornar impossível ou impraticável, o tempo 

para o desempenho de tais obrigações será prorrogado pelo período razoável nas 

circunstâncias, DESDE QUE a Parte em questão esteja cumprindo, e continue a cumprir, com 

suas obrigações. de acordo com o Contrato? A Contratada, conforme item a do item 2.2 do 

Termo de Referência deverá cumprir planejamento evidenciado em Plano de Trabalho de 

Auditoria Independente, quaisquer alterações deverão ser avaliadas e pactuadas 

antecipadamente entre as partes para que não haja prejuízos ao cumprimento das obrigações 

legais da Contratante. 

 

16.4. É correto o entendimento de que, considerando a atual epidemia de COVID-19, os 

trabalhos poderão ser executados remotamente pela contratada? Entendimento correto, 

sendo a execução de tais medidas mitigadoras vinculadas as determinações dos poderes 

Executivos no que tange o enfrentamento da Pandemia COVID-19. 
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16.5. É correto o entendimento de que o apoio nas reuniões trimestrais do SESI/PA e SENAI/PA 

poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outra forma de reunião virtual? 

Entendimento correto, sendo a execução de tais medidas mitigadoras vinculadas as 

determinações dos poderes Executivos no que tange o enfrentamento da Pandemia COVID-

19. 

 

17.  Da Cláusula sobre as política Anticorrupção 

17.1. É correto o entendimento de que a expressão melhores práticas deve ser entendida 

como as práticas e políticas hábeis a atender o cumprimento das leis referidas nas cláusula? 

Entendimento correto. 

 

18. DOS QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS 

18.1. Considerando o disposto na alínea c, do item 2.3, do Termo de Referência que exige a 

Conferência dos registros e controles referentes aos bens patrimoniais, incluindo realização 

de inventários físicos específicos, é correto o entendimento de que serão executados 

procedimentos específicos para a existência dos bens patrimoniais, porém não é 

responsabilidade da auditoria a execução de inventário físico? Conforme item 2.3 a 

conferência dos registros e controle referente a bens patrimoniais inclui a realização de 

inventários físicos, que não serão executados na integralidade dos bens da Entidade, mas com 

a utilização de técnicas de Auditoria. 

 

18.2. Considerando o disposto na alínea e, do item 2.3, do Termo de Referência, que exige 

exame dos processos licitatórios com emissão do relatório específico compreendendo a 

auditagem de todos os processos licitatórios ocorridos no período do contrato, é correto o 

entendimento de que, tendo em vista as normas de auditoria aplicáveis, não é escopo dos 

trabalhos de auditoria contábil / financeira a emissão de relatório especifico sobre os 

processos licitatórios, de modo que este escopo deve excluído do trabalho objeto do presente 

edital? 
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É escopo do trabalho o exame dos processos licitatórios com emissão do relatório específico 

compreendendo a auditagem de todos os processos licitatórios ocorridos no período do 

contrato. 

 

18.3. Considerando o disposto na alínea c, do Item 4.6, do Termo de Referência que estabelece 

que na hipótese de equipe técnica, todos os membros devem ser contadores, devendo a 

indicação da equipe conter as seguintes informações: nome completo, graduação (nível 

superior completo), natureza da relação profissional com a empresa licitante, e comprovação 

de regularidade de cada membro da equipe técnica, na entidade profissional competente 

(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC), através de Certidão atualizada ou DHP 

Eletrônica é correto o entendimento de que não é necessário que todos os membros da equipe 

técnica tenham a qualificação acima de superior completo e registro no CRC, sendo tais 

requisitos necessários apenas ao sócio, gerente e encarregado/sênior, visto que os demais 

membros estarão sob supervisão deste time?  

Conforme Termo de referência, todos os membros da equipe técnica devem ser ter 

qualificação superior e registro no CRC, devendo a indicação da equipe conter as informações 

descritas na alínea c do item 4.6 do Termo de Referência. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

 


