Tribunal Permanente de Revisión
Tribunal Permanente de Revisão
Edital para Licitação de Serviços para Auditoria Contábil Externa
A Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão – ST abre edital para contratação de uma
Empresa de Auditoria Externa Contábil para o a 2017 de conformidade com as disposições da
normativa MERCOSUR, especialmente as emanadas das Resoluções CMC N°15/15 e a
GMC/RES Nº29/16.
Todas as disposições antes citadas podem ser consultadas na página web da Secretaria do
MERCOSUL (www.tprmercosur.org).
Objeto:
A Empresa contratada será responsável pela verificação e exame dos livros e estados contábeis,
as faturas e comprovantes de gastos e pagos, e das planilhas elaboradas pela Área de Secretaria
e Administração da ST, e demais documentos e evidências que respaldam a gestão referente ao
exercício orçamental do ano 2017, aplicando as normas e procedimentos de Auditoria
geralmente aceitados.
O trabalho deverá ser realizado in situ sob cláusula de confidencialidade nas instalações do TPR
segundo determinação das datas e horários estabelecidos nos términos de referência uma vez
assinado o contrato.
Cronograma:


O primeiro informe semestral deverá apresentar-se no dia 01 de setembro de 2017 e
conterá a análise do primeiro semestre (janeiro – junho) do presente ano.



O segundo informe semestral deverá apresentar-se o dia 01 de fevereiro de 2018 e
conterá a análise do segundo semestre do ano 2017 (julho - dezembro).



Os dois informes anteriores integrarão informe geral anual do ano 2018 que deverá ser
apresentado a mesma data da entrega do informe do segundo semestre.

Remissão de propostas:
De preferência ao correio eletrônico secretaria@tprmercosur.org
A entrega poderá ser feita também pessoalmente na sede do Tribunal: Av. Mcal. López 1141 c/
Gral. Melgarejo, Edifício Villa Aucinera - de segunda a sexta-feira no horário de 09:00 a 16:00
horas.
A recepção das propostas será feita do dia 20 de abril ao dia 20 de maio de 2017.Mcal. López 1141 casi Gral. Melgarejo, Villa Aucinera. Asunción, República del Paraguay
Tel: 595 21 221411 - secretaria@tprmercosur.org
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Ficha de Inscrição
Dados para ser completados pela Secretaria do TPR:

Data de Registro: ____/_____/____

Número de Inscrição: __________________

Dados para ser completados pelo Candidato:

NOME SOCIAL
RUC
ENDEREÇO
TELEFONE
RESPONSÁVEL DA EMPRESA
RESPONSÁVEL DE CONTATO
TELEFONE /CELULAR
CORREIO ELECTRÔNICO
* Anexar as Propostas de Serviços que oferecem

Declaro expressamente ter lido e estar plenamente de acordo com todas as normas e disposições que
contenha o presente edital, que se encontram disponível na página web www.tprmercosur.org

Cidade:

Data:

Assinatura: ___________________________
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