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Chamada FAP nº 03/2022 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

 

A FUNDAÇÃO   ASTROJILDO   PEREIRA   –   FAP,   inscrita   no   CNPJ   nº 

04.575.883/0001-19, convida empresas especializadas em auditoria contábil para 

apresentação de proposta, conforme Termo de Referência disponível no site: 

http://www.fundacaoastrojildo.org.br/chamadas-de-propostas-2021/ 

 

As propostas e documentações deverão ser enviadas até o dia 20 de junho de 

2022, para o e-mail fundacaoastrojildo@gmail.com – com o assunto: AUDITORIA 

CONTÁBIL 2022. 

 

 

Brasília, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

GUSTAVO L. DA SILVA 

Gerente Administrativo 
Fundação Astrojildo Pereira 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL. 

 

1. DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Com este termo de referência, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) apresenta 

os critérios e parâmetros para a contratação do serviço de auditoria contábil 

independente. 

O presente Termo apresenta informações detalhadas a respeito dos serviços 

que serão objeto de contratação e tem como objetivo a busca pela qualidade 

e excelência na contratação da empresa prestadora de serviço, de forma a 

garantir que o produto final atenda às necessidades da FAP. 

O volume de documentos a serem analisados, corresponde a 

aproximadamente 4 caixas box, e um quadro de funcionários de 12 

colaboradores. 

2. DO SERVIÇO 

Revisar e avaliar as demonstrações contábeis em dois estágios: 

a) 1º revisão: abrangendo o período de 01/01/2022 a 30/06/2022, com emissão 

de relatório circunstanciado; 

b) 2º Revisão: revisão das demonstrações contábeis do exercício findado em 

31/12/2022, com emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as 

respectivas demonstrações contábeis, bem como os procedimentos de 

controles interno, em conformidade com as normas usuais de Auditoria e 

Princípios Fundamentais de Contabilidade, com o propósito de fornecer um 

relatório e parecer contábil para prestação de contas anual da FAP.  
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3. DOS PRAZOS DE ENTREGA 

a) 1ª Revisão: 16/09/2022 

b) 2ª Revisão: 28/02/2023 

 

4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E ESCOLHA DA PROPOSTA 

VENCEDORA. 

 

a) Análise de currículo da empresa (Portfólio). 

b) Apresentação de três atestados de capacidade técnica. 

c) Menor preço. 

 

5. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO 

a) Contrato na modalidade de prestação de serviços, em consonância com 

este Termo de Referência; 

b) Os pagamentos serão efetuados em duas parcelas, em um prazo de 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de cada relatório. 

 

6. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS 

 

As propostas deverão ser entregues até o dia 20 de junho de 2022, via e- 

mail: fundacaoastrojildo@gmail.com – identificadas como: AUDITORIA 

CONTÁBIL 2022. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A empresa contratada se responsabiliza pela confidencialidade dos dados 

obtidos na execução dos serviços, bem como pela qualidade, 

organização, pontualidade, lisura e legalidade do serviço prestado; 

b) O superintendente-geral da FAP será o responsável pelo 
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acompanhamento da execução do contrato. 

c)  A administração da FAP poderá revogar a presente seleção, no todo ou 

em parte, por conveniência administrativa ou interesse público, sem que 

caiba aos proponentes direito à indenização; 

d) Quaisquer informações adicionais deverão ser solicitadas, via e-mail, a 

Fundação Astrojildo Pereira. 

 

 

Brasília, 20 de maio de 2022. 
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