
 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA 

O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de auditoria quantitativa e qualitativa, externa e interna, fiscal e 

contábil, sobre os contratos firmados da gestão administrativa e financeira e sobre as 

contas dos exercícios dos últimos vinte anos da Associação dos Servidores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A empresa interessada deverá comprovar aptidão para desempenho das atividades 

pertinentes, compatíveis à prestação de serviços de auditoria contábil e fiscal com 

experiência mínima de cinco anos nesta área. Devendo enviar relatório sucinto das 

experiências anteriores na execução de serviços de auditoria quantitativa e qualitativa, 

contábil e fiscal. A empresa deverá ter registro no CRC e outros Órgãos exigidos em lei.  

 

RELATIVO AOS CUSTOS 

 

A empresa interessada deverá apresentar uma planilha de custos com os preços: 

unitário (referente auditoria de um ano fiscal) e total (referente auditoria de 20 anos), 

expressa em reais, corretamente preenchida e assinada pelo responsável técnico.  

Deverão ser incluídos todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

securitários, parcelas ou taxas de administração, Licenças, Alvarás, ART, registro no CRC 

e outros Órgãos exigidos em lei, despesas indiretas e eventuais, enfim, todos e quaisquer 

ônus incidentes sobre os serviços e o respectivo Contrato.  

 

RELATIVO AOS PRAZOS 

 

As propostas deverão ser entregues, na secretaria da ASSUFRGS, em envelopes 

lacrados e endereçados à Comissão de Contratação de Empresa de Auditoria da 

ASSUFRGS, situada na Av. João Pessoa nº 1392, bairro Santana, Porto Alegre, RS. 

O prazo para entrega das propostas é até o dia 17 de novembro às 12 horas. 

A Indicação do prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação. 

A abertura dos envelopes pela Comissão de Contratação será no dia 17 de 

novembro às 15 horas no auditório da ASSUFRGS. E o resultado será divulgado através 

do site www.assufrgs.org.br 

Os esclarecimentos de dúvidas sobre este Edital serão atendidos mediante 

solicitação por escrito à Comissão de Contratação, até 02 (dois) dias úteis antes da data 

marcada para a entrega das propostas, devendo ser encaminhados para os seguintes 

endereços:  auditoria.assufrgs@hotmail.com.br secretaria@assufrgs.org.br  

Porto Alegre, 07 de novembro de 2014. 
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