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EDITAL - SELEÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA 

 

 

A Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência humanitária e de 

desenvolvimento que tem conhecimento e expertise em desenvolver projetos de investimento 

comunitário trabalhando com as comunidades para criar mudanças positivas e duradouras.  

No Brasil, estamos buscando através desta publicação contratar uma empresa para realização de 

Auditoria das Demonstrações Contábeis.  

 

INFORMAÇÕES DO EDITAL 

1. Produto Requerido 

Prestação de serviços técnicos especializados de auditoria contábil.  

• A empresa deverá cumprir todo o escopo, objetivos e atividades definidas no documento 

detalhado no ANEXO 1; 

 

2. Prazo 

Estima-se um prazo de 30 dias podendo ser ampliado ou reduzido conforme acordo entre as partes. As 

atividades deverão ter início em 10/04/2023 e término em 09/05/2023. 

3. Pré-requisitos  

• É necessário ter no mínimo 5 anos de experiência em Auditoria Contábil em Organizações do 

Terceiro Setor.  

• Experiência comprovada por meio de declaração de serviços realizados e portfólio de auditorias 

realizadas indicando a realização de no mínimo 3 (três) clientes com escopo similares; 

• Ter disponibilidade para trabalhar na cidade de Campinas nas datas indicadas;  

• Apresentação de número de CNPJ e certidões negativas (após entrevista);  

4. Instruções para Entrega de Proposta: 

A proposta técnica deverá conter, no mínimo: 

• Descrição dos serviços a serem prestados e entregas 

• Cronograma de trabalho 

• CVs dos profissionais que realizarão o trabalho 

• Evidência por meio de declaração ou carta de recomendação de que tem prestado serviços desta 

natureza com sucesso para outras entidades. 
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A proposta econômica deverá incluir: 

• Custo de honorários, prevendo todos os custos, taxas e impostos necessários a execução dos 

serviços. 

  

5. Critérios de seleção da proposta: As propostas técnicas e financeiras das empresas serão avaliadas 

contemplando os seguintes quesitos: 

• Experiência anterior em trabalhos similares: 20 PONTOS 

• Proposta técnica: plano de trabalho, prazos e carga horária: 30 PONTOS 

• Qualificação dos profissionais: avaliação dos profissionais da equipe técnica para realizar o 

trabalho: 30 PONTOS 

• Proposta financeira: 20 PONTOS 

 

6. Passos para a Seleção 

• Recebimento das propostas até às 17h do dia 17/03/2023, no e-mail 

infobrasil@globalcommunities.org 

• Análise das propostas até 30/03/2023 

• Esclarecimentos e ajustes (caso necessário) 03/04/2023 

• Resultado da seleção até 06/04/2023 

7. Disposições relativas à Integridade e Ética 

 

A empresa a ser contratada se compromete a: 

• Não adotar em sua cadeia produtiva a exploração de trabalho infantil, ou de trabalho em situação 

degradante, análoga ao escravo; tampouco se beneficiar ou concordar com tais práticas; 

• Não adotar e não concordar com a adoção de quaisquer práticas discriminatórias, pautando suas 

relações pelo respeito e proteção aos direitos humanos e aos direitos da criança e do adolescente;  

• Atuar de modo a preservar o meio ambiente, áreas de reserva ambiental, indígena, preservação 

permanente, parques nacionais, etc., buscando sempre o desenvolvimento sustentável;  

• Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à prevenção e combate de corrupção, atividades 

ilícitas, lavagem de dinheiro e demais atos ilícitos análogos, nos termos da Lei 12.846 de 01 de 

agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), bem como, quaisquer outros dispositivos que venha a tratar 

sobre a matéria. 

 

A Global Communities reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer candidatura ou proposta, e de 

cancelar o processo de seleção e rejeitar todas as candidaturas e propostas, a qualquer momento antes 

da adjudicação, sem incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação para com os candidatos ou 

ofertantes.  
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ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA PARA AUDITORIA EXTERNA 

 

O escopo do trabalho: 

• Auditoria das demonstrações contábeis para o ano calendário 2022 das operações da Global 

Communities Brasil com data base de 31/12/2022 em moeda nacional (R$); 

• Avaliação de conformidade dos procedimentos pré-acordados abaixo com as políticas da Global 

Communities e da Legislação local vigente; 

• Relatório final das Demonstrações Contábeis em Reais (R$) na data base de 31/12/2022 

contemplando resultado da avaliação dos procedimentos pré-acordados, apontando pontos que 

deverão ter ações corretivas, notas explicativas e recomendações. 

A seguir estão os procedimentos pré-acordados que gostaríamos que fossem avaliados: 

1) Documentar o sistema de controle interno em formato de memorando. Estamos mais 

interessados nos principais controles sobre os seguintes ciclos: recebimentos de caixa (incluindo 

recebimentos de fundos da matriz nos EUA), desembolsos de caixa (inclui pagamentos por 

transferência bancária, cheque e dinheiro), folha de pagamento (incluindo a preparação e 

aprovação de Controle de Horas), o processo de aquisição de bens e serviços. 

2) Revisar as reconciliações bancárias e de caixa mensais para garantir que foram concluídas em 

tempo hábil e aprovadas conforme apropriado. 

3) Certificar de que todas as contas de ativos (exceto caixa) e contas de passivos com saldo em 30 

de dezembro de 2022 tenham cronogramas de suporte adequados e sejam atuais por natureza. 

4) Realizar por amostragem as reconciliações bancárias e de caixa de 30 de dezembro de 2022 para 

garantir que os saldos declarados no livro-razão geral sejam precisos e que todos os itens de 

reconciliação, se houver, sejam atuais por natureza. 

5) Selecionar 20 desembolsos por amostragem e verificar que estão de acordo com os controles 

internos conforme documentado em seu memorando (consultar também a “Política para 

Aquisição de Bens e Serviços” e os “Procedimentos para Caixa Menor”, se necessário).  

6) Selecionar um mês de transações de folha de pagamento e, fazer um teste detalhado, verificando 

se o sistema de controle interno, conforme documentado em seu memorando, está sendo 

seguido. Verificar se os encargos da folha de pagamento estão sendo calculados corretamente e 

pagos dentro do vencimento. Verificar se todos os funcionários estão entregando o controle de 

horas mensalmente. 

7) Verificar se há alguma questão legal atual, documentar a natureza da questão legal e se existe a 

possibilidade de a Global Communities ter a responsabilidade devido ao resultado da questão 

legal. 

8) Verificar se o controle de inventário de bens adquiridos. 

9) Na conclusão dos procedimentos acordados mencionados acima, gostaríamos de um relatório 

por escrito que resumisse o seguinte: 

10) Os saldos bancários e de caixa em 31 de dezembro de 2022 e se houve lançamentos de correção 

propostos e lançados nessas contas. 
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11) Um resumo de todas as outras contas de ativos e passivos que foram registradas nos livros em 

31 de dezembro de 2022 e se foram devidamente suportadas por cronogramas detalhados. 

12) Quaisquer deficiências observadas nos controles internos como resultado de seu trabalho de 

teste e consultas. 

13) Um resumo de quaisquer questões legais observadas. 

14) Um resumo de qualquer fraude conhecida. 
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