
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 004297

DATA DE ENTREGA: 26/09/2016

LOCAL DE ENTREGA: Av. Salvador Allende,  
6555, Portão B, Pavilhão 1 - Riocentro - Barra  
da Tijuca

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme 
escopo descrito abaixo:

===========================

SERVICOS DE AUDITORIA

ASSUNTO: Carta-Convite para Prestação de Serviços de Auditoria Independente

A Confederação Brasileira de Voleibol – CBV convida V. Sas. para apresentação de proposta de  
prestação de serviços de auditoria independente, conforme escopo mencionado a seguir:

1. Auditoria das demonstrações contábeis referentes ao exercício a social a se encerrar  
em 31 de dezembro de 2016, com emissão de parecer de auditoria independente de acordo com as  
normas profissionais aplicáveis.

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O escopo básico dos trabalhos para o exercício de 2016 compreende:

. Acompanhamento dos procedimentos contábeis realizados durante o exercício.

. Conferência dos registros contábeis fiscais, incluindo os registros auxiliares.

. Conferência dos clientes e fornecedores, credores, e devedores de natureza diversa.

. Conferência dos bens patrimoniais e de seus controles e registros.

. Exame das receitas e despesas (revisão analítica) para o período de Jan/16 à Dez/16 com análise  
das principais variações, bem como o confronto com os valores orçados.
. Emissão do parecer de auditoria, assessoramento na elaboração das demonstrações contábeis e  
das notas explicativas, assim como sobre o tratamento contábil a ser atribuído a qualquer evento  
que venha a ter reflexos diretos sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo.
. Apresentação dos resultados das análises e exames de auditoria das demonstrações contábeis do  
exercício, com a emissão do relatório de auditoria na forma curta (parecer dos auditores  
independentes) sobre as demonstrações contábeis auditadas, bem como relatório de

Página 1 de 2CBV - Confederação Brasileira de Volei



TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

Auditoria, na forma longa, com indicação de procedimentos corretivos, se pertinente.

Os trabalhos de auditoria independente serão conduzidos de conformidade com a Resolução CFC -  
Conselho Federal de Contabilidade nº 820/97, de 17.12.1997 (Normas de Auditoria Independentes  
das Demonstrações Contábeis), Resolução CFC nº 821/97 de 17.12.1997
(Normas Profissionais de Auditor Independente), normas instituídas pelo Instituto dos Auditores  
Independentes do Brasil (Ibracon), Normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e legislação  
específica do Contratante, caso haja.

Caso sejam necessárias informações adicionais para fins de elaboração da proposta de serviços de  
auditoria independente, solicitamos entrar em contato com:

Hans van Deursen – Diretor Administrativo e Financeiro
TEL: 2114-7219
E-mail: hans@volei.org.br

Luciana Oliveira – Gerente Contábil
TEL: 2114-7249
E-mail: luciana@volei.org.br

Atenciosamente,

CONFEDERAÇÃO BRASILERIA DE VOLEIBOL

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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