Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Nesta,
Referência: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2018
BB N° 745974

A RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 24.832.182/0001-25,
com sede à Rua Marechal Rondon, nº 146 –
CxPs 605, Casa Forte, Recife/PE, através de seu
representante legal, abaixo assinado, vem
respeitosamente
à
presença
de
V.Sa.
tempestivamente apresentar sua IMPUGNAÇÃO
AO EDITAL Nº 13/2018, com forte amparo no
item 9. que trata da impugnação do edital e
sob
o
agasalho
da
Lei
10.520/02
subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas
alterações subsequentes pelos seguintes fatos e
fundamentos que passo a expor:
DA TEMPESTIVIDADE:
O prazo para o licitante impugnar edital de licitação perante à
Administração é até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes, conforme preconiza a Lei nº 8.666/93, art. 41, § 2º, com a
redação da Lei nº 8.883/94, assim como assinala o subitem 9.1.1
“Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele que não
o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data e hora designadas para a
realização da abertura das propostas do Pregão Eletrônico, apontando
de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende
viciarem o mesmo”.
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Indubitável então, que a presente impugnação é tempestiva.
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Tendo em vista a abertura da sessão estar prevista para o dia 03 de
dezembro de 2018, segunda-feira, fica fixado como termo final do prazo
o dia 29/11/2018, quinta-feira.
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DO MÉRITO
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, publicou Edital de Pregão
Eletrônico, sob o nº 13/2018, do tipo menor preço global, com sessão
pública aprazada para o dia 03 de dezembro de 2018, objetivando a
Contratação contratação eventual e futura de pessoa jurídica
especializada na prestação de serviços para execução de inventário
físico de bens patrimoniais móveis dos itens que compõem o ativo
imobilizado do Sesi-PE, pelo Período de 06 (seis) meses, para proceder a
fixação de plaquetas de tombamento, verificação do descritivo do
bem,
apontamento
da
localização
física,
classificação
e
reclassificação, verificar condições de uso, impressão e entrega de
relatórios, conforme as especificações, quantidades e condições
estabelecidas no Anexo I, do Edital.
Da leitura do teor do instrumento convocatório, colhem-se vícios que
contrariam o disposto na Lei nº 8.666/93, conforme exposto a seguir:
1) Com efeito, o item 4.7 do Edital, relativo a QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, limita-se a exigir em seu subitem 4.7.1. Comprovação de
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível, em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou
mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público
ou privado, de que já executou ou executa satisfatoriamente
objeto da mesma natureza ou similar ao aqui licitado, podendo
para tanto, ser apresentado cópia(s) de(as) nota(s) fiscal(is) de
venda(s), no intuito de comprovação dos quantitativos do(s)
objeto(s) fornecido(s), nada mais que isso.
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento
e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas
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Com efeito, a Lei 8.666/93, que regulamenta as licitações
públicas, dispõe sobre a documentação obrigatória que as
empresas devem apresentar para sua habilitação técnica, nos
termos do art. 30, in verbis:

as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos.

Percebe-se claramente que, para o serviço objeto da licitação, o
registro na entidade profissional competente é sim obrigatória,
pois trata-se de profissão regulamentada por Lei. E que o
atestado a ser apresentado, deve sim, estar registrado pela
entidade profissional competente.
O entendimento decorre da literalidade do art. 1º da Lei nº 6.839,
de 30 de outubro de 1980, que assim prescreve:
“Art. 1º - O registro de empresas e a anotação dos profissionais
legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas
entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas
profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros”.
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Nesses casos, o exercício não é totalmente livre, devendo se
amoldar às normas previstas na legislação de regência. Quem
fiscaliza o cumprimento da regulamentação contida nas referidas
normas de regência pelos profissionais e empresas são os
chamados conselhos fiscalizadores das profissões, que são
entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público,
criadas sob a forma de autarquias.
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Segundo as normas contidas nos artigos 5º, XIII, e 170, parágrafo
único, ambos da Constituição Federal de 1988, o exercício de
profissões e de atividades econômicas, via de regra, é livre.
Todavia, há profissões e atividades econômicas cujo exercício
está regulamentado por lei.

As referidas entidades, no exercício do poder de polícia, além de
dar concretude às disposições legais, através da edição de atos
normativos, promovem a inscrição dos profissionais e o registro de
empresas do ramo em seus quadros, desde que cumpram as
exigências legais e regulamentares para tanto.
Destarte, a exigência de registro ou inscrição em entidade
profissional é uma medida de exceção, cabível apenas nas
situações em que o exercício da atividade seja legalmente
limitado. Nesse sentido apontou a Advogada da União Michelle
Marry, atuando junto à Consultoria Jurídica do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, ao analisar a “inclusão nos
editais de licitação da exigência de registro no CREA”:
...a disposição contendo a obrigatoriedade de que nos editais de
licitação conste a exigência de registro nos órgãos de classe está
presente no art. 30, inciso I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (...)
Dessa forma, considerando, ainda, as previsões dos artigos 170,
parágrafo único e 5º, XIII, da Constituição Federal, podemos concluir
que o art. 30, I, da Lei 8.666/93 apenas pode ser aplicado quando
houver lei que restrinja o livre exercício de alguma atividade, que é o
caso da atividade de engenheiro, arquiteto e agrônomo, os quais por
força de lei (Lei nº 5.194/66) devem ser registrados no Conselho de
Classe específico, qual seja o CREA (Parecer/MP/CONJUR/MM/Nº 1672 –
4.3.17/2009).

Em síntese, o TCU tem entendido que a exigência de registro ou
inscrição na entidade profissional competente, para fins de
comprovação de qualificação técnica (art. 30, inciso I, da Lei
8.666/93), deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade
básica ou o serviço preponderante da licitação.
Para a realização dos serviços descritos no edital do presente
pregão eletrônico, trata-se de atividade inerente aos profissionais
de Contabilidade, regulamentada no Decreto-Lei nº 9.295, de 27
de maio de 1946.
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O objeto trata-se de CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO EVENTUAL E
FUTURA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS
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O ente público que contrata organização para desempenho de
ATIVIDADE CONTÁBIL, DEVE exigir o exercício da profissão
regulamentada através da comprovação de INSCRIÇÃO e de
REGULARIDADE da empresa perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC de sua jurisdição.

PATRIMONIAIS MÓVEIS DOS ITENS QUE COMPÕEM O ATIVO
IMOBILIZADO DO SESI-PE, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA
PROCEDER A FIXAÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO,
VERIFICAÇÃO DO DESCRITIVO DO BEM, APONTAMENTO DA
LOCALIZAÇÃO FÍSICA, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO,
VERIFICAR CONDIÇÕES DE USO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE
RELATÓRIOS, ou seja, conforme a própria justificativa constante no
Termo de Referência, trata-se de objeto fundamental da
Contabilidade - O PATRIMÔNIO. Ainda assim, na Resolução CFC
nº 560/83, em seu Art. 3º, § 1º do referido dispositivo legal, dispõe
sobre as ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO PROFISSIONAL CONTADOR e
as que são EXCLUSIVAS DE CONTADORES – nível superior.
Vale salientar, que as empresas que exercem Atividades de
Contabilidade, e que participam de processos licitatórios, têm
conhecimento de que para sua devida HABILITAÇÃO e para fins
de comprovação de aptidão, é necessário o arquivamento dos
atestados em Conselho Regional de Contabilidade para fins de
licitação, conforme dispõe a Resolução CFC nº 782/95.
Logo, o registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC, assim como, o arquivamento de seu
atestado de capacidade técnica são imprescindíveis para a
realização das atividades, objeto da contratação.
Percebe-se também, um equívoco quanto a exigência de
apresentação de nota(s) fiscal(is) de venda, pois o objeto da
licitação trata-se de serviço.
FRENTE AO EXPOSTO, REQUER-SE
O recebimento da presente impugnação, eis que tempestiva e
encaminhada conforme previsão editalícia, sendo autuada,
processada e considerada na forma da Lei, visa à correção de vícios
encontrados no edital.
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b) Que seja inserido no edital atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), e
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
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a) Que seja inserido no edital o comprovante de registro ou inscrição
da licitante no Conselho Regional de Contabilidade – CRC;

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execução de obra ou serviço de características semelhantes;
c) Que seja alterada a exigência de apresentação de nota(s)
fiscal(is) de venda para nota(s) fiscal(is) de serviço.
Que seja a impugnante devidamente informada sobre a decisão desta
Administração, conforme determina a legislação vigente, no termo
aprazado, em especial a Lei 9.784/99.
É urgente uma reparação nos termos do edital do PREGÃO
ELETRÔNICO, suprimindo seus vícios, sob pena de infração dos preceitos
normativos vigentes, principalmente do Princípio Constitucional da
Isonomia, previsto em nossa Constituição Federal, bem como o art. 3º
da Lei 8.666/93, para que a competição seja restabelecida e ampliada,
na busca de um maior número de propostas, possibilitando a escolha
da melhor proposta entre essas concorrentes e com serviço disponível
no mercado, com qualidade e preço compatível.
Por ser de justiça e para o bem do serviço público.
Termos em que,
pede deferimento.
Recife, 29 de novembro de 2018.
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RBO Consultores & Auditores
Maisa Pessoa Rodriguez
CPF nº 025.431.224-19
Sócia/Diretora
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0AD0.9076.3195.3404
Cetidão gerada em 25/7/2018 09:16:43
PROTOCOLO SIARCO 18/914429-7

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO(S)

RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME
26.2.0231902-6
002 - ALTERACÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

AUTENTICIDADE 0AD0.9076.3195.3404

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0AD0907631953404

Recife, 25 de julho de 2018
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral
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Código de Autenticação 0A79.D076.95DE.160F
Certidão gerada em 16/02/2018 as 11:10:28
PROTOCOLO SIARCO 18/974290-9

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data de sua expedição.
Nome Empresarial
RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
26.2.0231902-6

CNPJ

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

Data de Início
de Atividade

19/05/2016

19/05/2016

24.832.182/0001-25

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA MARECHAL RONDON, 146, CXPST 605, CASA FORTE, RECIFE, PE, 52.061-050
Objeto Social
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA
TECNICA ESPECIFICA ATIVIDADES DE CONTABILIDADE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE PREPARO DE DOCUMENTOS, DIGITACAO DE TEXTOS, APOIO A SECRETARIA, PREENCHIMENTOS
DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, MATERIAL DE PUBLICIDADE E TRANSCRICAO DE
DOCUMENTOS) SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE
AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICO DE INVENTARIO DE BENS E SERVICOS DE INVENTARIOS DE ESTOQUE

Capital: R$ 40.000,00
QUARENTA MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)

Prazo de duração

MICROEMPRESA

Indeterminado

Capital Integralizado: R$ 40.000,00
QUARENTA MIL REAIS

Sócios/Participação no Capital, Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

Participação no Capital

LUIZ OCTÁVIO DE LAVOR SANTOS

Espécie de Sócio

Administrador

9.600,00 SOCIO

Não

9.600,00 SOCIO

Não

Término do
Mandato

012.346.754-39
MAÍSA PESSOA RODRIGUEZ
025.431.224-19
20.800,00 ADMINISTRADOR

PAULA ALMEIDA MARINHO

SIM

043.568.194-03
Último Arquivamento
Data:
Ato:

24/05/2017

Situação:
Número: 20179136097

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

REGISTRO ATIVO
Status
SEM STATUS

Evento(s):
BALANCO PUBLICADO

Recife, 21 de fevereiro de 2018
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

Documento disponibilizado a DENYS RODRIGUES DE SANTANA
Em 21/2/2018 13:32:26
Código de Autenticação 0A79.D076.95DE.160F
Junta Comercial de Pernambuco
Acesse http://www.jucepe.pe.gov.br/ para verificar a autenticidade
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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PROCURAçÃO PUBLTCA QUE FAZ RBO
CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME,
NA FORMA ABAIXO.
Por este instrumento de Procuração pública,
aos 6 (seis) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), nesta
Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, neste 80 Tabelionato de
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Notas do Recife, com sede na Avenida Herculano Bandeira, no 563, no bairro do
Pina, perante mim, lvanildo de Fígueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião
Público, compareceu como outorgante, RBo GONSULTORES & AUDITORES
!-IDA,MF, empresa com sede nesta cidade do Recife, com endereço à Rua
Marechal Rondon, no 146, no bairro Casa Forte, inscrrita no CNPJ/MF sob o no
24.832Í8210001-25, neste ato representada por sua sócía administradora
PAULA ALMEIDA MARINHO, brasileira, solteira, contadora, portadora da
cédula de identidade no 6.303.592-SSP/PE, inscrita no cpF/MF sob o no
043.568.194-03, residente e domiciliada nesta cidade do Recife, com endereço

à

Rua costa Gomes, no 150, apartamento 603, no bairro da Madalena; a
presente reconhecida como a própria pelo Tabelião ou seu preposto, conforme
os documentos apresentados, pessoa maior e juridicamente capaz, do que dou
fé; E, neste Tabelionato, pela Outorgante foi dectarado que, para os efeitos do
no art. 653 do Codigo civÍl de 2002, nomeia e constitui como bastante
procuradores LUlz OGTAVIO DE LAvoR sANToS, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade no 6.619.001-SDS/PE, inscrito
no CPF/MF sob o no 012.346.754-39, residente e domiciliado na cidade de
Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, com endereço à Avenida
Comercial, no 7833, no bairro de candeias e/ou MAISA PEssoA RODRIGUEZ,
brasileira, casada, gestora pública, portadora da cédula de identidade no
4.718.391-SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o no 025.431.224-19, residente e
domiciliada nesta cidade do Recife, com endereço à Avenida Luiz de Lacerda,
no 219, no bairro de lputinga, a quem confere poderes para, em conjunto ou
separadamente, 1) Representar a empresa outorgante perante órgãos e
repartições públicas federais, estaduais, municipais, perante os Governos dos
Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas,
Ceará ou quaisquer outros estados, Prefeituras Municipais, em especial a
Prefeitura de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, e autarquias em geral,
perante a Delegacia e Secretarias da Receita Federal, Secretarias em geral, em
especial Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda do Estado e do
Município, Órgãos de ctasse, em especial, Conselho Regional de Contabilidade CRC e/ou Conselho Regional de Administração - CRA; lnstituto Nacional do
Seguro Social - INSS, Junta Comercial do Estado de Pernambuco e de outros
Estados; Delegacia Regional do Trabalho, empresas concessionárias de
serviços públicos, sociedades de economia mista, DETRAN de quaisquer
estados, empresas públicas e privadas, empresas comerciais, industriais e de
serviços em geral, em todo o Território Nacional, e onde mais se Íizer

Av.HerculanoBandeira,563-Pina-Recife-PE-GEP:51.í10-131
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empresa outorgante em todos os seus atos e

negócios priúados, podendo comprar e vender merca!95::-:i*t^?:l
coãhecimentos de transportes, pagar e receber todas e quaisquer importâncias

a que tenha direito, vencidas e/ou vincendas, receber, responder e assinar toda
a correspondência endereçada à empresa outorgada; emitir e avalizar títulos de
avalizar duplicatas, podendo realizar
crédito; emitir, aceitar, ãndossar

e

op"r"çb"r de desconto ou caução pelantg instituições Íinanceiras e
estabélecimentos bancários; receber importâncias e emitir recibos, autorizar

ú-Éii

I

T

t

IB
TABETIONATO

FIGUEIREDO

débitos, com garantias de direitos reais, assinar contratos de financiamento,
inclusive de véndas mercantis, assinar contratos de câmbio e bem assim de
caução ou descontos de efeitos comerciaís e termos de responsabilidade; 3)
Abrii, movimentar e liquidar contas bancárias e cadernetas de poupança,
fazendo depósitos e retiradas; requisitar, receber e usar talonários de cheques,
solicitar saldos e extratos de contas, assinar guias de retirada, sacar, emitir e
èndossar cheques, requisitar e manejar cartão magnético, efetuar aplicações e
operações do'mercado, representar a empresa outorgante perante entidades
bancárias e instituições financeiras, particulares ou oficiais, em especial perante
o Banco do Brasil S/A e/ou Gaixa Econômica Federal - CEF, podendo assinar
pedidos de licença de importação e exportação, certificados de cobertura
cambial, requisitai e receber saldos e extratos de contas, fazer e levantar
depositos, assinar cartas de ordem de pagamento ou para abertura de crédito a
favor da empresa outorgante ou de terceiros, conceder e autorizar alterações
não só no valor como no vencimento de quaisquer títulos emitidos pela empresa
outorgante; 4) Assinar contratos de quaisquer natureza, desde que vinculados
ao oÉleto da empresa; negociar cláusulas, preço e condições, tudo fazer,
promover, requerer e assinar; admitir e demitir empregados, fixando-lhes os
salários e comissões; assinar carteiras de trabalho e previdência social e
quaisquer outros documentos relacionados com as obrigações trabalhistas,
previdenciárias e tributárias da empresa outorgante; 5) dar e receber imóveis em
iocação, assinando contratos de locações e rescisões, estipulando aluguéis,
prazos e demais condições, recebendo e pagando os respectivos aluguéis; 6)
Representar a empresa outorgante ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele,
em qualquer instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho, Comissão
de Conciliação Previa e Varas do Trabalho, podendo constituir advogados com
os poderes da cláusula "Ad Judicia" para o foro em geral, para propor ações,
delas desistir, acordar, concordar, discordar, transigir, afirmar, fazer e aceitar
propostas e conciliação, usar de todos os meios e recursos permitidos pela Lei;
7) Representar a empresa outorgante em qualquer processo ou procedimento
administrativo, inclusive em licitações públicas, para todos os efeitos e poderes
exigidos pela Lei no 8.666/93 e suas alterações, assim como a Lei no 10.520102
e suas alterações; tudo tazer, promover, requerer, assinar, pagar taxas, fazer
declarações, prestar termos de compromisso e de responsabilidade, apresentar,
e retirar quaisquer documentos e papéis. praticando, enfim, todos os atos
necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado
,t
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substabelecimento. E assim, em fé da verdade, o disse e outorgou, estando de
acordo com o que foi requerido, razão pela qual foi lavrada a presente
Procuração Pública, que depois de lida e considerada conforme, a Outorgante
assina, perante mim, Tabelião. Valor dos emolumentos líquidos de acordo com
a tabela da Lei no 12.97812005: R$ 54,87. Valor do Fundo Especial de Registro
Civil: R$ 6,45. Valor da Taxa de Prestação de Serviços Notariais e Registrais do
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - TSNR: R$ 12,91 - ISS: R$ 3,23;
Valor total: R$ 77,46; Recolhido através da Guia do Sistema de Arrecadação
das Serventias Extrajudiciais - SICASE, no 0006852548, em data de 0610312017
no Banco do Brasil, agência 3249-2; Esta procuração somente é valida com o
selo de autenticidade e fiscalizaçâo aposto abaixo e se não contiver nenhuma
rasura. Eu. Ednésio Alves de Holanda Junior, Escrevente Notarial, a lavrei, e eu,
lvanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho, Tabelião titular do Cartório do
80 Ofício de Notas do Recife, subscrevo e assino. (aa) PAULA ALMEIDA
MARfNHO. Recife, 06 de março de 2017. Trasladada nesta mesma data
,
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da verdade.

Andrade de Oliveira
Tabelião
Ednésio Alves de Holanda Junior

Ivanildo de
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Escrevente Notarial
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Decreto-Lei nº 9.295/46

Decreto-Lei nº 9.295/46
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, deﬁne
as atribuições do Contador e do Guarda-livros e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da
Constituição, decreta:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E DOS
CONSELHOS REGIONAIS

Art. 1º Ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais
de Contabilidade, de acordo com o que preceitua o presente Decreto-Lei.
Art. 2º A ﬁscalização do exercício da proﬁssão de contabilista, assim entendendose os proﬁssionais habilitados como contadores e guarda-livros, de acordo com
as disposições constantes do Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931, Decreto
nº 21.033, de 8 de fevereiro de 1932, Decreto-Lei nº 6.141, de 28 de dezembro
de 1943 e Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, será exercida pelo
Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade
a que se refere o artigo anterior.
• Conforme dispõe a Lei nº 3.384, de 28 de abril de 1958, os proﬁssionais
habilitados como guarda-livros, bem como os técnicos em contabilidade
diplomados em conformidade com o disposto no Decreto-Lei nº 6.141,
de 28 de dezembro de 1943, modiﬁcado pelo Decreto-Lei nº 8.191, de
20 de novembro de 1945, passaram a integrar a categoria proﬁssional
de Técnicos em Contabilidade.

Art. 3º Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de Contabilidade, ao
qual ﬁcam subordinados os Conselhos Regionais.
Art. 4º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969).
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Art. 5º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969).
Parágrafo único (Revogado pelo Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969).
Art. 6º São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade:
a)
b)

c)
d)
e)

organizar o seu Regimento Interno;
aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Regionais,
modiﬁcando o que se tornar necessário, a ﬁm de manter a respectiva
unidade de ação;
tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos
Regionais e dirimi-las;
decidir, em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos
Conselhos Regionais;
publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá ﬁgurar a
relação de todos os proﬁssionais registrados.

Art. 7º Ao Presidente compete, além da direção do Conselho, a suspensão de
qualquer decisão que o mesmo tome e lhe pareça inconveniente.
Parágrafo único. O ato da suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o
qual o Presidente convocará segunda reunião no prazo de quinze dias, a contar de
seu ato; e se, no segundo julgamento, o Conselho mantiver, por dois terços de seus
membros, a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente.
Art. 8º Constitui renda do Conselho Federal de Contabilidade:
a)
b)
c)

1/5 (um quinto) da renda bruta de cada Conselho Regional nela não se
compreendendo doações, legados e subvenções;
doação e legados;
subvenções dos Governos.

Art. 9º Os Conselhos Regionais de Contabilidade serão organizados nos moldes
do Conselho Federal, cabendo a este ﬁxar-lhes o número de componentes,
determinando a forma da eleição local para sua composição, inclusive do respectivo
Presidente.
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• O mandato dos presidentes dos Conselhos de Contabilidade é
disciplinado pelo art. 3º do DL nº 1.040, de outubro de 1969.
• A forma de eleição para os CRCs está prevista no art. 4º do DL nº
1.040, de 21 de outubro de 1969, com redação dada pela Lei nº 5.730,
de 8 de novembro de 1971.

Parágrafo único. O Conselho promoverá a instalação, nos Estados, nos Territórios
e nos Municípios dos órgãos julgados necessários, podendo estender-se a mais de
um Estado a ação de qualquer deles.
Art. 10 São atribuições dos Conselhos Regionais:
a)

expedir e registrar a carteira proﬁssional prevista no artigo 17;
• Alínea a com redação dada pela Lei nº 9.710, de 3 de setembro de 1946.

b)

c)

d)
e)
f)

g)

examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços
de registro e das infrações dos dispositivos legais vigentes, relativos ao
exercício da proﬁssão de contabilista, decidindo a respeito;
ﬁscalizar o exercício das proﬁssões de contador e guarda-livros, impedindo
e punindo as infrações, e, bem assim, enviando às autoridades competentes
minuciosos e documentados relatórios sobre fatos que apurarem, e cuja
solução ou repressão não seja de sua alçada;
publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos proﬁssionais
registrados;
elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo-o à aprovação
do Conselho Federal de Contabilidade;
representar ao Conselho Federal de Contabilidade acerca de novas
medidas necessárias, para regularidade do serviço e para ﬁscalização do
exercício das proﬁssões previstas na alínea b, deste artigo;
admitir a colaboração das entidades de classe nos casos relativos à
matéria das alíneas anteriores.

Art. 11 A renda dos Conselhos Regionais será constituída do seguinte:
a)

4/5 da taxa de expedição das carteiras proﬁssionais estabelecidas no art.
17 e seu parágrafo único;
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b)
c)
d)
e)

4/5 das multas aplicadas conforme alínea b, do artigo anterior;
4/5 da arrecadação da anuidade prevista no art. 21 e seus parágrafos;
doações e legados;
subvenções dos Governos.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO DA CARTEIRA PROFISSIONAL
Art. 12 Os proﬁssionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão
exercer a proﬁssão depois de regularmente registrados no órgão competente do
Ministério da Educação e Saúde e no Conselho Regional de Contabilidade a que
estiverem sujeitos.
Parágrafo único. O exercício da proﬁssão, sem o registro a que alude este artigo,
será considerado como infração do presente Decreto-Lei.
Art. 13 Os proﬁssionais punidos por inobservância do artigo anterior e seu parágrafo
único não poderão obter o registro sem provar o pagamento das multas em que
houverem incorrido.
Art. 14 Se o proﬁssional, registrado em qualquer dos Conselhos Regionais de
Contabilidade, mudar de domicílio, fará visar, no Conselho Regional a que o novo
local dos seus trabalhos estiver sujeito, a carteira proﬁssional de que trata o art.
17. Considera-se que há mudança, desde que o proﬁssional exerça qualquer das
proﬁssões, no novo domicílio, por prazo maior de noventa dias.
Art. 15 Os indivíduos, ﬁrmas, sociedades, associações, companhias e
empresas em geral, e suas ﬁliais que exerçam ou explorem, sob qualquer
forma, serviços técnicos contábeis, ou a seu cargo tiverem alguma secção
que a tal se destine, somente poderão executar os respectivos serviços depois
de provarem, perante os Conselhos de Contabilidade, que os encarregados
da parte técnica são exclusivamente proﬁssionais habilitados e registrados na
forma da lei.
Parágrafo único. As substituições dos proﬁssionais obrigam à nova prova, por
parte das entidades a que se refere este artigo.
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Art. 16 O Conselho Federal organizará, anualmente, com as alterações havidas e
em ordem alfabética, a relação completa dos registros, classiﬁcados conforme os
títulos de habilitação e a fará publicar no Diário Oﬁcial.
Art. 17 A todo proﬁssional registrado de acordo com este Decreto-Lei será entregue
uma carteira proﬁssional, numerada, registrada e visada no Conselho Regional
respectivo, a qual conterá:
• Art. 17, caput, com redação dada pela Lei nº 9.710, de 3 de setembro
de 1946.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h
i)
j)

seu nome por extenso;
sua ﬁliação;
sua nacionalidade e naturalidade;
a data do seu nascimento;
denominação da escola em que se formou ou declaração de sua categoria
de provisionado;
a data em que foi diplomado ou provisionado, bem como, indicação do número
do registro no órgão competente do Departamento Nacional de Educação;
a natureza do título ou dos títulos de sua habilitação;
o número do registro do Conselho Regional respectivo;
sua fotograﬁa de frente e impressão dactiloscópica do polegar;
sua assinatura.

Parágrafo único. A expedição da carteira ﬁca sujeita à taxa de Cr$ 30,00 (trinta
cruzeiros).
Art. 18 A carteira proﬁssional substituirá o diploma ou o título de provisionamento
para os efeitos legais; servirá de carteira de identidade e terá fé pública.
Art. 19 As autoridades federais, estaduais e municipais só receberão impostos
relativos ao exercício da proﬁssão de contabilista mediante exibição da carteira a
que se refere o art. 18.
Art. 20 Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões comerciais, ou outros
meios, se propuser ao exercício da proﬁssão de contabilista, em qualquer de seus
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ramos, ﬁca sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da proﬁssão, se não
estiver devidamente registrado.
Parágrafo único. Para ﬁns de ﬁscalização, ﬁcam os proﬁssionais obrigados a
declarar, em todo e qualquer trabalho realizado e nos elementos previstos neste
artigo, a sua categoria proﬁssional de contador ou guarda-livros, bem como o
número de seu registro no Conselho Regional.

CAPÍTULO III
DA ANUIDADE DEVIDA AOS CONSELHOS REGIONAIS
Art. 21 Os proﬁssionais, diplomados ou não, registrados de acordo com o que
preceitua o presente Decreto-Lei ﬁcam obrigados ao pagamento de uma anuidade
de sessenta cruzeiros (Cr$ 60,00) ao Conselho Regional de sua jurisdição.
• Redação dada pela Lei nº 570/48, de 22 de dezembro de 1948.

§ 1º O pagamento da anuidade será efetuado até 31 de março de cada ano,
devendo, no primeiro ano de exercício da proﬁssão, realizar-se por ocasião de ser
expedida a carteira proﬁssional.
§ 2º O pagamento da anuidade fora do prazo estabelecido pelo parágrafo primeiro
far-se-á no dobro da importância estabelecida neste artigo.
• Conforme dispõe a Lei nº 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao
CFC ﬁxar o valor das anuidades devidas pelos proﬁssionais.

Art. 22 As ﬁrmas, sociedades, empresas, companhias, ou quaisquer organizações
que explorem qualquer ramo dos serviços contábeis ﬁcam obrigadas a pagar
uma anuidade de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,00) ao Conselho Regional a cuja
jurisdição pertencerem.
• Redação dada pela Lei nº 570/48, de 22 de dezembro de 1948.

§ 1º O pagamento desta anuidade deverá ser feito dentro do prazo estabelecido
no § 1º do art. 21, observando, para os casos de pagamento fora do prazo, o que
estabelece o § 2º do mesmo artigo.
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§ 2º O pagamento da primeira anuidade deverá ser feito por ocasião da inscrição
inicial no Conselho Regional.
• Conforme dispõe a Lei nº 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao
CFC ﬁxar o valor das anuidades devidas pelas ﬁrmas aos Conselhos
Regionais a que estejam jurisdicionados.

Art. 23 Quando um proﬁssional ou uma organização que explore qualquer dos
ramos dos serviços contábeis tiver exercício em mais de uma região, deverá
pagar a anuidade ao Conselho Regional em cuja jurisdição tiver sede, devendo,
porém, registrar-se em todos os demais Conselhos interessados e comunicar
por escrito a esses Conselhos, até 31 de março de cada ano, a continuação de
sua atividade, ﬁcando o proﬁssional, além disso, obrigado, quando requerer o
registro em determinado Conselho, a submeter sua carteira proﬁssional ao visto
do respectivo Presidente.
Art. 24 Somente poderão ser admitidos à execução de serviços públicos de
contabilidade, inclusive à organização dos mesmos, por contrato particular, sob
qualquer modalidade, o proﬁssional ou pessoas jurídicas que provem quitação de
suas anuidades e de outras contribuições a que estejam sujeitos.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
Art. 25 São considerados trabalhos técnicos de contabilidade:
a)
b)

c)

organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos
os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos
respectivos balanços e demonstrações;
perícias judiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de contas em geral,
veriﬁcação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações
judiciais ou extra-judiciais de avarias grossas ou 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,
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de 8 de fevereiro de 1932, as atribuições deﬁnidas na alínea c do artigo anterior são
privativas dos contadores diplomados.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Art. 27 As penalidades aplicáveis por infração do exercício legal da proﬁssão serão
as seguintes:
a)
b)

c)

multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 aos infratores dos artigos 12 e 26
deste Decreto-Lei;
multas de Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00 aos proﬁssionais e de Cr$ 1.000,00
a Cr$ 5.000,00 às ﬁrmas, sociedades, associações, companhias
e empresas, quando se tratar de infração dos arts. 15 e 20 e seus
respectivos parágrafos;
multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 500,00 aos infratores de dispositivos não
mencionados nas alíneas precedentes ou para os quais não haja indicação
de penalidade especial;
• Conforme dispõe a Lei nº 4.695, de 22 de junho de 1965, compete ao
CFC ﬁxar o valor das multas devidas pelos proﬁssionais e pelas ﬁrmas
aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados.

d)

e)

suspensão do exercício da proﬁssão aos proﬁssionais que, dentro do âmbito
de sua atuação e no que se referia à parte técnica, forem responsáveis por
qualquer falsidade de documentos que assinarem e pelas irregularidades de
escrituração praticadas no sentido de fraudar as rendas públicas (Decreto-Lei
nº 5.844, de 23/9/1943, artigo 39, parágrafo primeiro);
suspensão do exercício da proﬁssão, pelo prazo de seis meses a um ano,
ao proﬁssional que demonstrar incapacidade técnica no desempenho de
suas funções, a critério do Conselho Regional de Contabilidade a que
estiver sujeito, facultada, porém, ao interessado a mais ampla defesa por
si ou pelo Sindicato a que pertencer.

Art. 28 São considerados como exercendo ilegalmente a proﬁssão e sujeitos à
pena estabelecida na alínea a do artigo anterior:
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a)

b)

os proﬁssionais que desempenharem quaisquer das funções especíﬁcas
na alínea c, do artigo 25, sem possuírem, devidamente legalizado, o título
a que se refere o artigo 26 deste Decreto-Lei;
os proﬁssionais que, embora legalmente habilitados, não ﬁzerem, ou
com referência a eles não for feita, a comunicação exigida no artigo 15
e seu parágrafo único.

Art. 29 O proﬁssional suspenso do exercício da proﬁssão ﬁca obrigado a depositar a carteira
proﬁssional no Conselho Regional de Contabilidade que tiver aplicado a penalidade, até a
expiração do prazo de suspensão, sob pena de apreensão desse documento.
Art. 30 A falta de pagamento de multa devidamente conﬁrmada importará, decorridos
trinta (30) dias da notiﬁcação, em suspensão, por noventa dias, do proﬁssional ou
da organização que nela tiver incorrido.
Art. 31 As penalidades estabelecidas neste Capítulo não isentam de outras, em
que os infratores hajam incorrido, por violação de outras leis.
Art. 32 Das multas impostas pelos Conselhos Regionais poderá, dentro do prazo
de sessenta dias, contados da notiﬁcação, ser interposto recurso, sem efeito
suspensivo, para o Conselho Federal de Contabilidade.
§ 1º Não se efetuando amigavelmente o pagamento das multas, serão estas
cobradas pelo executivo ﬁscal, na forma da legislação vigente.
§ 2º Os autos de infração, depois de julgados deﬁnitivamente, contra o infrator, constituem
títulos de dívida líquida e certa para efeito de cobrança a que se refere o parágrafo anterior.
§ 3º São solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas os infratores e
os indivíduos, ﬁrmas, sociedades, companhias, associações ou empresas a cujos
serviços se achem.
Art. 33 As penas de suspensão do exercício serão impostas aos proﬁssionais pelos
Conselhos Regionais, com recurso para o Conselho Federal de Contabilidade.
Art. 34 As multas serão aplicadas no grau máximo quando os infratores já tiverem
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sido condenados, por sentença passada em julgado, em virtude da violação de
dispositivos legais.
Art. 35 No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de
dois anos, a penalidade será elevada ao dobro da anterior.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36 Aos Conselhos Regionais de Contabilidade ﬁca cometido o encargo de
dirimir quaisquer dúvidas suscitadas acerca das atribuições de que trata o Capítulo
IV, com recurso suspensivo para o Conselho Federal de Contabilidade, a quem
compete decidir em última instância sobre a matéria.
Art. 37 A exigência da carteira proﬁssional de que trata o Capítulo II somente será
efetiva a partir de 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional.
Art. 38 Enquanto não houver associações proﬁssionais ou sindicatos em algumas
das regiões econômicas a que se refere a letra b, do art. 4º, a designação dos
respectivos representantes caberá ao Delegado Regional do Trabalho, ou ao Diretor
do Departamento Nacional do Trabalho, conforme a jurisdição onde ocorrer a falta.
Art. 39 A renovação de um terço dos membros do Conselho Federal, a que alude
o parágrafo único do artigo 5º, far-se-á no primeiro Conselho mediante sorteio para
os dois triênios subseqüentes.
• Art. 39 com redação dada pela Lei nº 9.710, de 3 de setembro de 1946.

Art. 40 O presente Decreto-Lei entrará em vigor trinta (30) dias após sua publicação
no Diário Oﬁcial.
Art. 41 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1946.
EURICO GASPAR DUTRA
Presidente
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Resolução CFC nº 560/83
Dispõe sobre as prerrogativas proﬁssionais de
que trata o artigo 25 do Decreto-Lei nº 9.295, de
27 de maio de 1946.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO os termos do Decreto-Lei nº 9.295/46, que em seu artigo 25
estabelece as atribuições dos proﬁssionais da Contabilidade, e que no 36 declara-o
órgão ao qual compete decidir, em última instância, as dúvidas suscitadas na interpretação dessas atribuições;
CONSIDERANDO a necessidade de uma revisão das Resoluções CFC nos 107/58,
115/59 e 404/75, visando a sua adequação às necessidades de um mercado de
trabalho dinâmico, e ao saneamento de problemas que se vêm apresentando na
aplicação dessas Resoluções;
CONSIDERANDO que a Contabilidade, fundamentando-se em princípios, normas
e regras estabelecidos a partir do conhecimento abstrato e do saber empírico, e
não a partir de leis naturais, classiﬁca-se entre as ciências humanas e, até mais
especiﬁcamente, entre as aplicadas, e que a sua condição cientíﬁca não pode ser
negada, já que é irrelevante a discussão existente em relação a todas as ciências
ditas “humanas”, sobre se elas são “ciências” no sentido clássico, “disciplinas cientíﬁcas” ou similares;
CONSIDERANDO ser o patrimônio o objeto fundamental da Contabilidade, aﬁrmação que encontra apoio generalizado entre os autores, chegando alguns a designá-la,
simplesmente, por “ciência do patrimônio”, cabe observar que o substantivo “patrimônio” deve ser entendido em sua acepção mais ampla que abrange todos os aspectos
quantitativos e qualitativos e suas variações, em todos os tipos de entidades, em todos
os tipos de pessoas, físicas ou jurídicas, e que, adotado tal posicionamento, a Contabilidade apresentar-se-á, nos seus alicerces, como teoria de valor, e que até mesmo
algumas denominações que parecem estranhas para a maioria, como a contabilidade
ecológica, encontrarão guarida automática no conceito adotado;
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CONSIDERANDO ter a Contabilidade formas próprias de expressão e se exprime
através da apreensão, quantiﬁcação, registro, relato, análise e revisão de fatos e
informações sobre o patrimônio das pessoas e entidades, tanto em termos físicos
quanto monetários;
CONSIDERANDO não estar cingida ao passado a Contabilidade, concordando com
a maioria dos autores com a existência da contabilidade orçamentária ou, mais
amplamente, prospectiva, conclusão importantíssima, por conferir um caráter extraordinariamente dinâmico a essa ciência;
CONSIDERANDO que a Contabilidade visa à guarda de informações e ao fornecimento de subsídios para a tomada de decisões, além daquele objetivo clássico da
guarda de informações com respeito a determinadas formalidades,
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DOS CONTABILISTAS
Art. 1º O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade, considerada
esta na sua plena amplitude e condição de Ciência Aplicada, constitui prerrogativa,
sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos contadores.
Art. 2º O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de proﬁssional liberal
ou autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio de
qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades, ou, em
qualquer outra situação jurídica deﬁnida pela legislação, exercendo qualquer tipo de função.
Essas funções poderão ser as de analista, assessor, assistente, auditor, interno e externo,
conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, controller, educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou ﬁscal, executor subordinado, ﬁscal de tributos, legislador,
organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, revisor.
Essas funções poderão ser exercidas em cargos como os de chefe, subchefe, diretor, responsável, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente, de
todas as unidades administrativas onde se processem serviços contábeis. Quanto à
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titulação, poderá ser de contador, contador de custos, contador departamental, contador de ﬁlial, contador fazendário, contador ﬁscal, contador geral, contador industrial,
contador patrimonial, contador público, contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes, expressando o seu trabalho através de aulas, balancetes, balanços, cálculos e
suas memórias, certiﬁcados, conferências, demonstrações, laudos periciais, judiciais
e extrajudiciais, levantamentos, livros ou teses cientíﬁcas, livros ou folhas ou ﬁchas
escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de trabalho, pareceres, planos
de organização ou reorganização, com textos, organogramas, ﬂuxogramas, cronogramas e outros recursos técnicos semelhantes, prestações de contas, projetos, relatórios, e todas as demais formas de expressão, de acordo com as circunstâncias.
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;
2) avaliação dos fundos de comércio;
3) apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações;
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 falecimento de sócios, quotistas ou acionistas;
6) concepção dos planos de determinação das taxas de depreciação e
exaustão dos bens materiais e dos de amortização dos valores imateriais,
inclusive de valores diferidos;
7) implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e
diferimento, bem como de correções monetárias e reavaliações;
8) regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns;
9) escrituração regular, oﬁcial ou não, de todos os fatos relativos aos
patrimônios e às variações patrimoniais das entidades, por quaisquer
métodos, técnicas ou processos;
10) classiﬁcação dos fatos para registros contábeis, por qualquer processo, inclusive
computação eletrônica, e respectiva validação dos registros e demonstrações;
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11) abertura e encerramento de escritas contábeis;
12) execução dos serviços de escrituração em todas as modalidades especíﬁcas,
conhecidas por denominações que informam sobre o ramo de atividade,
como contabilidade bancária, contabilidade comercial, contabilidade de
condomínio, contabilidade industrial, contabilidade imobiliária, contabilidade
macroeconômica, contabilidade de seguros, contabilidade de serviços,
contabilidade pública, contabilidade hospitalar, contabilidade agrícola,
contabilidade pastoril, contabilidade das entidades de ﬁns ideais, contabilidade
de transportes, e outras;
13) controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e
outros meios de registro contábil, bem como dos documentos relativos
à vida patrimonial;
14) elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por contas
ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética;
15) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer
ﬁnalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados,
balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicações
de recursos, balanços de fundos, balanços ﬁnanceiros, balanços de
capitais, e outros;
16) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis
originalmente em moeda estrangeira e vice-versa;
17) integração de balanços, inclusive consolidações, também de subsidiárias
do exterior;
18) apuração, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema ou concepção:
custeio por absorção global, total ou parcial; custeio direto, marginal ou variável;
custeio por centro de responsabilidade com valores reais, normalizados ou
padronizados, históricos ou projetados, com registros em partidas dobradas
ou simples, ﬁchas, mapas, planilhas, folhas simples ou formulários contínuos,
com processamento manual, mecânico, computadorizado ou outro qualquer,
para todas as ﬁnalidades, desde a avaliação de estoques até a tomada de
decisão sobre a forma mais econômica sobre como, onde, quando e o que
produzir e vender;
19) análise de custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação
a quaisquer funções como a produção, administração, distribuição,
transporte, comercialização, exportação, publicidade, e outras, bem
como a análise com vistas à racionalização das operações e do uso de

64

Resolução CFC nº 560/83

20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)
33)
34)
35)
36)
37)

equipamentos e materiais, e ainda a otimização do resultado diante do
grau de ocupação ou do volume de operações;
controle, avaliação e estudo da gestão econômica, ﬁnanceira e
patrimonial das empresas e demais entidades;
análise de custos com vistas ao estabelecimento dos preços de venda
de mercadorias, produtos ou serviços, bem como de tarifas nos serviços
públicos, e a comprovação dos reﬂexos dos aumentos de custos nos
preços de venda, diante de órgãos governamentais;
análise de balanços;
análise do comportamento das receitas;
avaliação do desempenho das entidades e exame das causas de
insolvência ou incapacidade de geração de resultado;
estudo sobre a destinação do resultado e cálculo do lucro por ação ou
outra unidade de capital investido;
determinação de capacidade econômico-ﬁnanceira das entidades,
inclusive nos conﬂitos trabalhistas e de tarifa;
elaboração de orçamentos de qualquer tipo, tais como econômicos,
ﬁnanceiros, patrimoniais e de investimentos;
programação orçamentária e ﬁnanceira, e acompanhamento da execução
de orçamentos-programa, tanto na parte física quanto na monetária;
análise das variações orçamentárias;
conciliações de contas;
organização dos processos de prestação de contas das entidades e órgãos
da administração pública federal, estadual, municipal, dos territórios
federais e do Distrito Federal, das autarquias, sociedades de economia
mista, empresas públicas e fundações de direito público, a serem julgadas
pelos Tribunais, Conselhos de Contas ou órgãos similares;
revisões de balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros
contábeis;
auditoria interna e operacional;
auditoria externa independente;
perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais;
ﬁscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças
contábeis de qualquer natureza;
organização dos serviços contábeis quanto à concepção, planejamento
e estrutura material, bem como o estabelecimento de ﬂuxogramas de
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38)
39)
40)
41)

42)
43)
44)
45)

46)
47)
48)

processamento, cronogramas, organogramas, modelos de formulários
e similares;
planiﬁcação das contas, com a descrição das suas funções e do
funcionamento dos serviços contábeis;
organização e operação dos sistemas de controle interno;
organização e operação dos sistemas de controle patrimonial, inclusive
quanto à existência e localização física dos bens;
organização e operação dos sistemas de controle de materiais, matériasprimas, mercadorias e produtos semifabricados e prontos, bem como
dos serviços em andamento;
assistência aos conselhos ﬁscais das entidades, notadamente das
sociedades por ações;
assistência aos comissários nas concordatas, aos síndicos nas falências,
e aos liquidantes de qualquer massa ou acervo patrimonial;
magistério das disciplinas compreendidas na Contabilidade, em qualquer
nível de ensino, inclusive no de pós-graduação;
participação em bancas de exame e em comissões julgadoras
de concursos, onde sejam aferidos conhecimentos relativos à
Contabilidade;
estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade;
declaração de Imposto de Renda, pessoa jurídica;
demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas aplicações.

§ 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 item 31 foi excluído do § 1º pela Resolução CFC nº 898, de 22 de
fevereiro de 2001.

§ 2º Os serviços mencionados neste artigo sob os números 5, 6, 22, 25 e 30 somente
poderão ser executados pelos Técnicos em Contabilidade da qual sejam titulares.
Art. 4º O contabilista deverá apor sua assinatura, categoria proﬁssional e número de
registro no CRC respectivo, em todo e qualquer trabalho realizado.
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CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES COMPARTILHADAS
Art. 5º Consideram-se atividades compartilhadas aquelas cujo exercício é prerrogativa também de outras proﬁssões, entre as quais:
1) elaboração de planos técnicos de ﬁnanciamento e amortização de
empréstimos, incluídos no campo da matemática ﬁnanceira;
2) elaboração de projetos e estudos sobre operações ﬁnanceiras e qualquer
natureza, inclusive de debêntures, “leasing” e “lease-back”;
3) execução de tarefas no setor ﬁnanceiro, tanto na área pública quanto
privada;
4) elaboração e implantação de planos de organização ou reorganização;
5) organização de escritórios e almoxarifados;
6) organização de quadros administrativos;
7) estudos sobre a natureza e os meios de compra e venda de
mercadorias e produtos, bem como o exercício das atividades
compreendidas sob os títulos de “mercadologia” e “técnicas
comerciais” ou “merceologia”;
8) concepção, redação e encaminhamento, ao Registro Público, de
contratos, alterações contratuais, atas, estatutos e outros atos das
sociedades civis e comerciais;
9) assessoria ﬁscal;
10) planejamento tributário;
11) elaboração de cálculos, análises e interpretação de amostragens
aleatórias ou probabilísticas;
12) elaboração e análise de projetos, inclusive quanto à viabilidade
econômica;
13) análise de circulação de órgãos de imprensa e aferição das pesquisas
de opinião pública;
14) pesquisas operacionais;
15) processamento de dados;
16) análise de sistemas de seguros e de fundos de benefícios;
17) assistência aos órgãos administrativos das entidades;
18) exercício de quaisquer funções administrativas;
19) elaboração de orçamentos macroeconômicos.
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Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Resoluções nos 107/58, 115/59 e 404/75.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1983.
JOÃO VERNER JUENEMANN
Presidente
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Resolução CFC nº 782/95
Dispõe sobre o arquivamento de atestados em Conselho
Regional de Contabilidade para ﬁns de licitação.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais,
CONSIDERANDO que o § 1º do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994, estabelece o registro nas entidades
proﬁssionais competentes, dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para ﬁns de comprovação de aptidão, visando a participação em licitação;
CONSIDERANDO que ao Conselho Federal de Contabilidade compete adotar as
providências necessárias a alcançar a unidade de ação administrativa;
CONSIDERANDO que a Resolução CFC nº 776/95, de 14 de fevereiro de 1995,
cumpriu seu objetivo imediato, merecendo alteração redacional para melhor servir
ao interesse da Classe Contábil;
RESOLVE, ad referendum do Plenário:
Art. 1º Instituir o arquivo, nos Conselhos Regionais de Contabilidade, de atestado
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado para ﬁns de habilitação
nas licitações, tendo em vista o que dispõe o art. 27, II, c/c o art. 30, II, § 1º, da Lei
nº 8.883, de 8 de junho de 1994.
Art. 2º O CRC procederá o arquivamento, atribuindo a cada um dos atestados um
número, em ordem cronológica.
§ 1º O atestado deverá ser apresentado acompanhado de cópia autenticada que
ﬁcará arquivado no CRC.
§ 2º Aplicar-se-á no atestado um carimbo com os seguintes dizeres:
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“ARQUIVADO NO CRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., NOS TERMOS DA LEI N.º
8.666/93 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 8.883/94.
. . . . . . . . . . . . . . . . . DE . . . . . . . . . . . . . . . .DE 19 . . . . . “
Art. 3º Antes de proceder o arquivamento do atestado, o CRC veriﬁcará se o proﬁssional, ou empresa contábil nele citado, está em situação regular.
Parágrafo único. Não deverá ser arquivado o atestado no qual conste proﬁssional
ou empresa contábil que esteja irregular perante o CRC ou impedidos do exercício
proﬁssional.
Art. 4º O atestado de comprovação da aptidão será arquivado no Conselho Regional de Contabilidade em cuja jurisdição o trabalho tenha sido realizado.
§ 1º Só deverá ser arquivado o atestado de comprovação de aptidão relativo a trabalho de natureza contábil realizado nos últimos 5 (cinco) anos.
§ 2º Constará do atestado de comprovação de aptidão o nome da organização
contábil ou do proﬁssional que realizou o serviço, o período de sua execução e especiﬁcação do serviço executado.
§ 3º O texto do atestado deverá limitar-se aos elementos especiﬁcados no parágrafo
2º e não conter juízo de valor sobre a qualidade técnica do trabalho realizado.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogada a Resolução CFC nº 776/95.
Brasília, 5 de maio de 1995.
Contador JOSÉ MARIA MARTINS MENDES
Presidente
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