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Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia 

RIOTERRA 

Rua Pe. Chiquinho, nº 1651, B. São João Bosco - CEP 76.803-786        Porto Velho/RO        CNPJ: 03.721.311/0001-38 
www.rioterra.org.br          rioterra@rioterra.org.br        Tel.: (69) 32236191 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 03/2015/RIOTERRA/QUINTAIS                 

Ref.: Projeto “Quintais Amazônicos” 

 

Porto Velho, 21 de outubro de 2015.  

 

ANTECEDENTES 

O Centro de Estudos RIOTERRA é uma OSCIP, criada em 1999 com a missão de defender a 

identidade amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio ambiente e contribuir para uma 

sociedade justa, democrática e participativa. Desenvolvemos projetos voltados para o uso sustentável 

da floresta em Rondônia, tendo como foco a atuação fortemente voltada para questões 

socioambientais, aliando desenvolvimento econômico às atividades de fortalecimento do capital social. 

Nos últimos treze anos, realizamos projetos com indígenas, ribeirinhos, pescadores e agricultores 

familiares, prezando sempre pela participação e valorização do conhecimento tradicional. Atuamos 

como representantes da sociedade civil em mais de uma dezena de espaços coletivos regionais e 

nacionais. Trabalhamos para contribuir com a formação de uma sociedade crítica, consciente de seu 

contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de desenvolvimento para região 

amazônica que valorize o conhecimento das populações tradicionais, que alie conservação e 

sustentabilidade.  

Aprovamos em 2013 o projeto “Quintais Amazônicos”, junto ao Fundo Amazônia, gerido 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES com o objetivo de realizar a 

recuperação de áreas alteradas/degradadas em reservas legais e áreas de preservação permanente 

utilizando Sistemas Agro-florestais/SAFs como forma de gerar renda alternativa a partir de arranjos 

produtivos com elevado potencial para fixação de carbono à agricultores familiares para contribuir 

com a estabilidade dos sistemas ambientais.  

Este trabalho tem como área de abrangência os municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e 

Machadinho do Oeste, Rondônia e pretende envolver e impactar positivamente os diferentes setores 

(público e privado) e atores das zonas rural e urbana beneficiando-os com a recuperação de áreas 

degradadas e/ou alteradas, assessoria técnica e extensão rural para agricultores familiares e 

cadastramento ambiental rural/CAR para que se regularizem ambientalmente. Esperamos ao final de 

quatro anos que o projeto influencie as políticas ambientais dos dois municípios, contribua para 

melhorar a relação e o entendimento da sociedade local sobre a importância do uso equilibrado do 

ambiente para manutenção dos serviços ambientais. 

  

OBJETIVO 

 

Contratação de empresa (pessoa jurídica) qualificada para prestar serviços de auditoria 

externa independente, previsto no projeto “Quintais Amazônicos/BNDES”, contrato 13.2.0828.1, 

com ações nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Machadinho do Oeste/RO, com objetivo de 

auditar o ano calendário de 2014. 

http://www.rioterra.org.br/
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Tal contratação deverá emitir relatórios de auditoria de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, contemplando o balanço patrimonial, e as correspondentes demonstrações 

do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa. 

Serão consideradas características classificatórias: empresas com experiência comprovada em 

auditoria para o Terceiro Setor, abrangência regional e/ou nacional e que possua mais tempo de 

atuação no mercado. 

 

ATIVIDADES 

 

a) Diagnóstico sobre estrutura atual do processo de fechamento contábil, elaboração das 

demonstrações financeiras, organizacional e societária; 

b) Relatório situacional; 

c) Planejamento e avaliação de riscos; 

d) Análise de controles internos; 

e) Relatório de recomendações; 

f) Averiguação do cumprimento das recomendações; 

g) Revisão e auditoria de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) para 

demonstrações financeiras; 

h) Outras previstas na legislação e que a instituição julgar necessárias; 

 

METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA DO TRABALHO 
 

Os trabalhos da Auditoria, iniciarão com a realização de um diagnóstico onde serão 

abordados aspectos contábeis, financeiros, abrangendo também a parte documental, segurança de 

informação. 

 

PRODUTOS 

 

A empresa contratada deverá apresentar: 

Produto 1 – plano de trabalho pactuado com o Centro de Estudos Rioterra. 

Produto 2 – Relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Centro de Estudos 

Rioterra, para o exercício ao término de 31 de dezembro de 2014, compreendendo: balanço 

patrimonial, demonstração de resultados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
demonstração de resultados abrangentes, demonstração dos fluxos de caixa, e notas explicativas às 

demonstrações financeiras. 

Estes serão denominados produtos. 

Os produtos deverão ser entregues na forma de arquivos digitais e físicos com os devidos  

registros, em conformidade com a legislação aplicada e serão requisitos para os pagamentos. 

Todos os produtos deverão ser entregues ao contratante em versão preliminar para possíveis e 

devidas correções. Posteriormente, apuradas as correções, deverão ser entregues as versões definitivas. 

A empresa contratada deverá, antes do final do contrato, informar sobre os programas 

(softwares) e fontes utilizadas para o desenvolvimento dos produtos e suas respectivas 

compatibilidades como os programas (softwares) encontrados ou disponíveis na Rioterra. 

A empresa contratada não poderá utilizar as informações e produtos para fins diferentes do 

objeto deste instrumento, salvo com autorização prévia e expressa da Contratante, mesmo depois de 

encerrado o contrato. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

O serviço será realizado em até 60 dias, contado a partir da assinatura do contrato. O prazo de 

execução poderá ser prorrogado por 30 dias mediante solicitação prévia do contrato respeitando uma 

antecedência de 10 dias úteis do término do contrato. Para tanto, será emitida uma autorização formal 

do supervisor/ Coordenador Administrativo e Financeiro. 

Os produtos deverão ser entregues obedecendo ao seguinte cronograma:  

 

PRODUTO PRAZOS 

Produto 1 – plano de trabalho, 

pactuado com o Centro de Estudos 

Rioterra. 

até 10 dias após assinatura do contrato (referente a 15% 

do total de proposta). 

Produto 2 -  Relatório da auditoria 
até 60 dias após a assinatura do contrato (referente a 85% 

do total de proposta). 

 

Caberá ao responsável pela supervisão fazer a avaliação (do que for possível) dos produtos 

entregues em até 07 (sete) dias úteis. Os pagamentos são condicionados a entrega dos produtos à 

Coordenação Administrativa e Financeira. Atrasos na entrega dos produtos impossibilitarão o 

pagamento até que sejam entregues, corrigidos (se necessário) e aprovados pela coordenação geral.  

Em caso de descumprimento do plano de trabalho aprovado ou desistência do contrato, caberá 

uma multa contratual no percentual de 50 % do valor do valor global do contrato.   

Observados os interesses do CES Rioterra e do projeto “Quintais Amazônicos BNDES”, o 

contrato junto a empresa selecionada poderá ser prorrogado visando a auditoria dos demais anos 

calendários, objetos desse projeto. 

 

PERFIL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Poderão habilitar-se a este serviço empresas (pessoa jurídica) que comprovem experiência em 

atividades similares e, preferencialmente, que tenham realizado trabalhos em Rondônia ou na 

Amazônia brasileira.  

O auditor deverá comprovar ter cadastrado válido na CVM – Comissão de Valores Imobiliários. 

Serão consideradas características classificatórias: empresas com experiência comprovada em 

auditoria para o Terceiro Setor e tempo de atuação no mercado. 

 

  

PRAZO  

 

O contrato terá validade de 60 dias a partir da sua assinatura. 

 

VALOR ESTIMADO 

 

O valor do trabalho deverá ser expresso em moeda nacional e deverá prever todos os custos 

referentes à execução da atividade, inclusive impostos e taxas administrativas.  
 

 

FORMA DE PAGAMENTO  
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O pagamento será efetuado 02 parcelas de acordo com Cronograma de Atividades e  contra 

apresentação de notas fiscais. O empresa prestadora dos serviços deverá emitir e encaminhar as notas 

fiscais fatura ao Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – Rioterra, CNPJ 

03.721.311/0001-38, endereço  rua Padre Chiquinho, nº 1651, B. São João Bosco, Porto Velho – RO. 

O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de cada via da 

nota fiscal. É obrigatório que as notas fiscais apresentem o seguinte texto: Projeto “Quintais 

Amazônicos/ BNDES” – contrato 13.2.0828.1. 

 

LOCAL DE ENTREGA e FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  

 

As propostas de reabertura deverão ser entregues na Rua Padre Chiquinho, nº 1651, B. São 

João Bosco, nesta capital até às 17:00 do dia 04 de novembro de 2015. 

O método de escolha das propostas é o de menor preço. A Rioterra contatará a empresa 

vencedora em até cinco dias após o prazo final de entrega das propostas. 

 

SUPERVISÃO  
 

O serviço será supervisionado pela Coordenação Administrativa e Financeira do CES 

Rioterra. A empresa disponibilizará, quando requisitado, todos os elementos necessários ao processo 

de monitoria da Rioterra que devidamente autorizados efetuem o acompanhamento das atividades e 

verifiquem a elaboração dos produtos do contratado. 

 

ASSINATURA DO CONTRATO 

 

O contrato será assinado com a empresa ganhadora em no máximo 10 (dez) dias após a 

escolha oficial da empresa ganhadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Frederico de Sousa Bastos – Coordenador Administrativo Financeiro/ Rioterra                     

CPF 408.785.382-91 


