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TERMO DE REFERÊNCIA ABC N º 4/2019 
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE 

 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para contra-
tação de empresa para a prestação de serviços de auditoria externa independente na 
Academia Brasileira de Ciências, relativa ao exercício contábil e financeiro de 2019 e 
2020. 

Esta competição reger-se-á por este Termo, sendo aplicável, subsidiariamente, o Regu-
lamento de Aquisição de Bens e Serviços nº 1/2017 da Academia Brasileira de Ciências. 

A ABC poderá valer-se, se conveniente e oportuno, de princípios gerais do Direito, na 
solução de dúvidas e conflitos que porventura surjam no decorrer deste. 

2. APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta e a documentação acima referidas deverão ser entregues em dois envelo-
pes distintos e lacrados, um contendo a oferta de preço e o outro a documentação 
solicitada, na sede da Academia Brasileira de Ciências, aos cuidados de Fernando Ve-
rissimo, até o dia 11 de julho de 2019, às 11h, à R. Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, 
Rio de Janeiro, CEP 20030-060.  

Ambos os envelopes devem ser identificados externamente, se contém a pro-
posta ou a documentação; devem referenciar o TR 4/2019 e devem ser enca-
minhadas aos cuidados do Fernando Verissimo, evitando assim que sejam con-
fundidos ou violados antecipadamente. 

As propostas poderão ser encaminhadas por correio, assumindo a proponente o ônus 
quanto a extravio, não entrega ou qualquer outra circunstância que impeça o recebi-
mento, na data e hora aprazadas, de sua oferta. 

Todos os valores devem ser apresentados em moeda nacional. A proposta deve ser 
assinada por representante legal (comprovadamente) da empresa. 

A proposta deve estar assinada por representante legal ou formalmente subestabele-
cido, comprovando-se a regularidade da representação em conformidade com os atos 
constitutivos da empresa. 
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3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

a) Habilitação jurídica a apresentação de cópia dos seguintes documentos:  

I – no caso de pessoa jurídica, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado no órgão competente;  

II – no caso de pessoa jurídica constituída como sociedade por ações, do documento 
previsto no inciso anterior e o documento de eleição de seus administradores;  

III – no caso de empresa individual, do registro comercial respectivo.   

b) Regularidade fiscal e trabalhista a apresentação de cópia dos seguintes documentos:  

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ);  

II – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicí-
lio ou sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei;  

III – prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encar-
gos sociais instituídos por lei;  

IV – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-
diante a apresentação de certidão nos termos da Lei federal nº 12.440/2011.   

Parágrafo único. Será admitida a apresentação de certidões positivas com efeitos ne-
gativos ou que, indubitavelmente, apresentem dívidas de exequibilidade suspensa. 

4. PRAZO CONTRATUAL 

A validade do contrato a ser firmado será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, caso este seja o interesse da Academia Brasileira de Ci-
ências. 

5. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Auditoria deverá ser executada de forma trimestral, de forma a concorrer com a 
execução contábil e financeira. 

Todos os relatórios e pareceres finais devem estar prontos até o dia 28 do mês de fe-
vereiro do ano subsequente. 

Os empregados ou prepostos da empresa obrigam-se a manter sigilo sobre informa-
ções, materiais e documentos da ABC, a que venham a ter acesso ou conhecimento, ou 
ainda, que lhes sejam confiados para o bom cumprimento do contrato. 
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6. GESTOR DO CONTRATO 

Caberá ao Gestor do Contrato, pela Academia Brasileira de Ciências, além do que este-
ja previsto na minuta de contrato anexa, o seguinte: 

a) comunicar, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre os assuntos  
relacionados ao Contrato. 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato em estrita observância com este 
Termo de Referência. 

c) notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades e solicitar suas 
correções. 

d) notificar a CONTRATADA, por escrito, a respeito de aplicação de eventuais penalida-
des, nos termos do Contrato. 

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A proposta deve ser apresentada conforme modelo (ANEXO I), e deve conter o CUSTO 
TOTAL ANUAL DO SERVIÇO, já incluindo todas as despesas administrativas ou tributá-
rias, os encargos diretos e indiretos, impostos, taxas e contribuições, sendo vedado o 
repasse direto ou indireto de qualquer encargo ou tributo à ABC. 

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2019 

FERNANDO VERISSIMO 
Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

À Academia Brasileira de Ciências (ABC) 
 
A/C Sr. Fernando Verissimo 
Assunto: TR ABC 4/2019 
 
 
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços para prestação de serviços 
de auditoria externa independente na Academia Brasileira de Ciências, conforme espe-
cificação constante do Termo de Referência n. 4/2019 

 

• O valor anual do contrato será de R$ _______________ 
(___________________________), parcelado em 12 vezes iguais. 

 
Nos valores constantes de nossa proposta, estão inclusos, os encargos diretos e indire-
tos, impostos, taxas e contribuições de responsabilidade da prestadora do serviço. 
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: _______________________________________ 
b) CNPJ (ME) n°: ______________________________________ 
c) Inscrição Estadual n°: __________________________________ 
d) Endereço: 
e) Fone: _____________________ Fax: _____________________ 
f) CEP: ______________________ 
g) Cidade:____________________ Estado: ___________________ 
h) E-mail: _____________ 
i) Banco: _____, Agência: _____, Conta-Corrente: _____________ 
 
Local e data 
 
______________________ 
Assinatura e carimbo 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
 


