ED
DITAL 001/2013
CO
ONTRATA
AÇÃO DE A
AUDITORIA CONTÁ
ÁBIL EXTE
ERNA
TERMO
OS DE REF
FERENCIA
A

I.
OB
BJETO
O Objeto do presente Edital é a PREST
TAÇÃO DE
E SERVIÇO
OS DE AU
UDITORIA
INDEPEN
NDENTE sobre
s
as demonstraç
d
ções contá
ábeis da CONFEDE
C
ERAÇÃO BRASILEIR
B
RA
DE TIRO COM AR
RCO – CBT
TARCO, p
pessoa jurrídica de direito
d
privaado, constituída sob
b a
forma de associaçã
ão civil, in
nscrita no CNPJ sob
b o nº 68.760.693/00001-54, com
c
sede na
Avenida JJoão Clíma
aco de Figueiredo nºº 340 – Itap
peba, Marica - Rio dde Janeiro, referente ao
período co
ompreendido entre Janeiro
J
de 2012 a De
ezembro de
e 2012.

EFINIÇÃO DOS SER
RVIÇOS A S
SEREM EX
XECUTAD
DOS
II.
DE
II.1. O E
Escopo bássico dos trabalhos pa
ara o exerc
cício de 20
012 compreeende:









Aco
ompanham
mento dos procedime
entos contá
ábeis realiz
zados duraante o exe
ercício
Co
onferência dos
d registrros contábeis fiscais,, incluindo os registroos auxiliare
es.
onferência dos
d cliente
es e forneccedores, crredores, e devedoress de nature
eza diversa
a.
Co
Co
onferência dos
d bens patrimonia
p
is e de seu
us controle
es e registrros.
Exa
ame das re
eceitas e despesas
d
((revisão an
nalítica) pa
ara todo o pperíodo a ser auditad
do,
com
m análise das
d princip
pais variaçções, bem como
c
o confronto coom os valorres orçado
os.
Em
missão de parecer
p
de
e auditoria,, assessorramento na
a elaboraçção das demonstraçõ
ões
con
ntábeis e das notas
s explicativvas, assim
m como, so
obre o trattamento contábil a ser
s
atriibuído a qualquer ev
vento que vvenha a te
er reflexos diretos soobre as demonstraçõ
ões
con
ntábeis refferente ao exercício ffindo.
Apresentação
o dos resu
ultados dass analises e exames de auditooria das demonstraçõ
ões
con
ntábeis do
o exercício
o, com a emissão do relatórrio de audditoria na forma cu
urta
(pa
arecer de Auditores
A
independe
entes) sobre as dem
monstraçõees contábeis auditada
as,
bem
m como, relatório
r
de
e auditoria
a, na forma longa, com
c
indicaação de prrocedimenttos
corrretivos, se
e permite.

II. 2. Os trabalhos de audito
oria indepe
endente serão cond
duzidos dee conformiidade com
m a
Resolução
o CFC- Co
onselho Fe
ederal de C
Contabilida
ade – nº 95
53/03, de 003/02/2003
3 (Normas de
Auditoria Independentes das
s Demonsttrações Contábeis),
C
Resoluçãão CFC nº
n 965/03 de
17/06/200
03 (Norm
mas Profis
ssionais d
de Auditorr Independ
dente), noormas insttituídas pe
elo
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Instituto d
dos Auditores Indepe
endentes d
do Brasil (IIbracon), Normas
N
daa Comissão de Valorres
Mobiliário
os (CVM) e legislação
o especificca do Contrratante, ca
aso haja.
II.3. Os P
Procedimen
ntos de Au
uditoria a sserem apliicados dev
verão ser o conjunto
o de técniccas
que perm
mitem ao auditor obter evid
dencias ou
o provas suficientees e adeq
quadas pa
ara
fundamen
ntar sua opinião
o
sob
bre os dem
monstrativ
vos contáb
beis, e quee abrange
em testes de
observânccia e testess substanttivos.
II.4. A A
Aplicação dos
d
proce
edimentos de audito
oria deverrá ser reaalizada, em razão da
complexid
dade e volume das operações,
o
, por meio de provas
s seletivas,, testes e amostrage
a
em,
com base
e na anallise e risco
os da aud
ditoria e ou
utros elem
mentos, de forma a determinar a
amplitude
e dos exam
mes necess
sários para
a a emissã
ão de um relatório
r
soobre os de
emonstrativvos
contábeiss. Os teste
es de obse
ervância e substantivos terão
o que levaar em cons
sideração as
b
seguintess técnicas básicas:






SPEÇÃO: Exame de
e registros, documentos e de attivos tangívveis
INS
OB
BSERVAÇÃ
ÃO: Acom
mpanhamen
nto de proc
cedimentos quando dda sua exe
ecução
INV
VESTIGAÇ
ÇÃO E CO
ONFIRMAÇ
ÇÃO: Obttenção de informaçãão perante
e as pesso
oas
ou entidades conheced
doras da tra
ansação dentro ou fo
ora da Entiidade.
CÁ
ÁLCULO: Conferênci
C
ia da exati dão aritmé
ética de do
ocumentos comproba
atórios,
reg
gistros e de
emonstrações contáb
beis e outrras circunstâncias; e
RE
EVISÃO AN
NALITICA; Verificaçã
ão do com
mportamentto de valorres significa
ativos,
me
ediante índ
dices, quoc
cientes, qu
uantidades
s absoluta
as ou outroos meios, com vista
a à
ide
entificação de situaçã
ão ou tendê
ências atíp
picas.

II.5. A A
Auditoria contábil
c
de
everá serr realizada
a, inclusiv
ve, nos reegistros gerados
g
pe
elo
processam
mento ele
etrônico de
e dados (se neces
ssário) e em outroos que mantidos pe
ela
ENTIDAD
DE devam sofrer
s
exam
mes para o
os fins propostos.
II.6. Os trabalhos deverão ser plane
damente, supervisio
onados pe
ela
ejados e, apropriad
Empresa ganhadora
a, e serão conduzido
os em harm
monia com as atividaades da EN
NTIDADE, de
modo a n
não causa
ar transtorrnos ao an
ndamento normal dos seus sserviços e horários de
trabalho e estabeleccidos pelas
s normas i nternas.
II.7. Na exxecução do
os trabalho
os, deverã o ser obse
ervados os seguintess aspectos:
 Utilização de
e pessoal com
c
experriência e trreinamento
o Profissionnal adequa
ado, estan
ndo
os habilitad
dos perantte os órgã
ãos compeetentes.
os responsávveis técnico
 Pla
anejamento
o adequad
do e supervvisão satisffatória dos
s trabalhoss dos assis
stentes
 Ava
aliação dos sistemas
s contábil e de contro
ole internos
s; e
 Insspeção basseada, prin
ncipal ente
e, nos regis
stros contá
ábeis, podeendo ser estendida,
e
se
julg
gado nece
essário pella (nome da Contra
atada), aos
s registroos de quaisquer outrros
settores da ENTIDADE
E
E. As insp
peções de
everão ser efetuadaas na bas
se de testtes
(am
mostragem
m), o que significa dizzer que não
o abrangerrão cada trransação de
d per si.
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II.8. Os ttrabalhos deverão ser
s executtados por profissionais de coomprovada
a capacida
ade
técnica, n
nas depend
dências do
o CONTRA
ATANTE e da CONTRATADA
A (quando necessáriio),
com base
e em docum
mentos e informaçõe
i
es fornecid
das pela CONTRATA
C
ANTE. Os Documenttos
e as in
nformaçõess fornecid
das serã
ão de ún
nica e exclusiva
e
responsa
abilidade da
CONTRATANTE no
o que tange
e a sua ido
oneidade.
III – DOS PRAZOS PARA EN
NTREGA D
DO PAREC
CER E DO RELATOR
RIO DA AU
UIDITORIA
A
III.1. Os ttrabalhos de
d auditorria, objeto deste term
mo de refe
erencia, deeverão ser concluído
os,
com a ap
presentaçã
ão do pare
ecer, em a
ate 30 (Trin
nta) dias após a coomunicaçã
ão de que as
demonstra
ações contábeis estã
ão prontass para sere
em auditadas.
III.2. Apóss cada visita devera
a ser emitiido o relató
ório de forrma longa,, dirigido a Diretoria da
Entidade. O referido
o relatório tem
t
as seg
guintes fina
alidades:
 Apresentar a avaliação do auditorr sobre a eficácia
e
do
os controlees internos da Entidade
 Re
elatar os exxames e prrocedimen tos efetuad
dos pelo auditor
 Ale
ertar a adm
ministração
o da Entida
ade sobre aspectos que possaam acarretar ressalvvas
no Parecer dos Auditorres;
 Apresentar re
ecomendações para aprimoram
mento dos Controles Internos (C
CIs)
III.3. Os ttrabalhos deverão ser
s
execu
utados em datas pre
eviamente acordadas (caso se
eja
necessário), entre as
a partes, de forma a atender aos prazo
os que porr ventura a ENTIDAD
DE
esteja ob
brigada.

IV OBRIG
GAÇÕES DA
D EMPRE
ESA A SER
R CONTR
RATADA
IV.1. A Em
mpresa a ser
s contrattada, terá a obrigaçã
ão de apre
esentar ao termino dos trabalho
os,
parecer co
onstante do
d item III, contendo o resultado
o dos traba
alhos.
IV.2 .A Em
mpresa a ser
s contrattada terá q
que se com
mprometer a:
 Re
ealizar adeq
quadamen
nte, os servviços, aten
ndendo, inc
clusive, a rrequisitos previstos em
e
gislação esspecifica (s
se for o casso)
leg
 Re
esponder por serviç
ços execu
utados em
m desaco
ordo com as carac
cterísticas e
esp
pecificaçõe
es exigidas
s, sem ônu
us para a CONTRATA
C
ANTE
 Ate
ender a to
odas as normas
n
e especifica
ações bás
sicas, atineentes à prestação
p
de
serrviço, objetto desta co
ontratação
IV3. A em
mpresa co
ontratada devera
d
em
mitir sobre as demon
nstrações contábeis auditadass o
parecer dos auditore
es indepen
ndentes.
TRATANTE
E
V – OBRIGAÇÕES DA CONT
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V.1. A C
CONTRATA
ANTE fica obrigada a facilitarr aos func
cionários dda CONTR
RATADA ou
pessoas p
por esta in
ndicada, o livre acessso às áre
eas dos pré
édios ondee serão ex
xecutados os
serviços, bem como à docum
mentação e aos equipamento
os necessáários à realização dos
d
trabalhos..
V..2. Forrnecer as informaçõ
ões, docu
umentos e a assisttência neccessária para
p
o bo
om
desempen
nho dos se
erviços.
VII– LOC
CAL, DATA
A DE ENTR
REGA DE DOCUME
ENTOS E CRITERIO
C
S
VII.1 Loc
cal, data e hora para aprese
entação das propos
stas e do
ocumentos
s legais por
p
parte dos
s interess
sados: As propostass deverão ser envia
adas via e -mail ou se
s preferire
em
entreguess na sede
e da CBTA
ARCO na Avenida Clímaco de
d Figueireedo nª 34
40, Itapeba
a Marica Rio de Janeiiro, e-mail aurora@ccbtarco.org.br .
Todos os valores, preços e cu
ustos terão
o como exp
pressão mo
onetária a moeda na
acional,


Criitérios de julgamento: Menor preço

azo de div
vulgação da
d propos
sta venced
dora: O res
sultado do julgamentto pela
 Pra
CBTARCO
O será divulgado dia
a 15/04/20
013 no site da CBTAR
RCO (WW
WW.cbtarco
o.org.br).
 Especificaçã
ão da documentaçã
ão legal ne
ecessária a habilitaçção: A em
mpresa
vencedora
a devera estar
e
habilitada junto
o a Receitta Federal. A contrattação dar--se-á com o
proponentte que ap
presentar menor prreço, que atenda aos
a
requissitos e es
specificaçõ
ões
técnicas e
exigidas no
n presentte Edital d
de Contratação, e todos
t
os ddocumento
os legais da
empresa.
Brasília, 0
09 de Marçço de 2013
3.

VICE
ENTE FER
RNANDO BLUMENS
B
SCHEIN
Presiden
nte
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