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Adão Arcanjo <compras@apaeaps.org.br>

Solicitação de Orçamento Auditoria Contábil - Pronas 
Adão Arcanjo <compras@apaeaps.org.br> 19 de setembro de 2019 09:05
Para: adantas@idea.emp.br

Bom dia!

Estamos com processo em aberto para seleção de fornecedor para a execução do serviço abaixo:

- Auditoria independente nas Prestações de Contas do Projeto PRONAS, projeto sob responsabilidade de
gestão da APAE de Anápolis em parceria com o Ministério da Saúde. 

Período a ser auditado: Janeiro 2019 a Dezembro 2019.

Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as normas brasileiras de auditoria, editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC e orientações técnicas do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes -
IBRACON, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e ainda, com observância das normas legais específicas para
as entidades filantrópicas, em especial aquelas expedidas pelos órgãos reguladores estas entidades.

Os trabalhos serão realizados nas dependências da APAE Anápolis, na cidade de Anápolis.
Data de realização: 1ª semestre em outubro 2019 e 2ª semestre em fevereiro de 2020
Valores: deverão ser incluídos na propostas todos os custos referente ao serviço, incluindo despesas com
alimentação e deslocamento.

As demonstrações contábeis do projeto e o relatório de auditoria serão apresentados ao
Ministério da Saúde até o dia 30 de abril, devendo ser instruídos com os seguintes documentos:

I - relatório de cumprimento do objeto, em que serão discriminados os resultados esperados e
atingidos, os objetivos previstos e alcançados e os custos estimados e reais;

II - relatório final de execução físico-financeira;

III - relatório de execução de receitas e despesas;

IV - relação de pagamentos;

V - cópia do extrato da conta bancária específica, desde o dia do recebimento dos recursos até a
data do último pagamento;

VI - demonstrativo de rendimentos das aplicações;

VII - comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante Guia de Recolhimento
da União (GRU), quando houver;

VIII - cópia dos documentos comprobatórios das despesas da prestação de contas;

IX - relação de bens adquiridos ou produzidos com recursos do PRONAS/PCD;

X - fotografias e reportagens que comprovem a execução do projeto;

XI - relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos para as atividades do projeto,
contendo o número e/ou identificação do projeto e controlados em inventário físico específico; e

XII – informações lançadas no CIHA, quando necessárias; e

XIII - comprovante de encerramento da Conta Movimento.

Atenciosamente;
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