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Processo Número: 12610010.000206/2021-81
Assunto: (Contratação de auditoria externa)
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 1/2021

 

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões
relacionadas a esta Dispensa, não resolvidas pelos meios administra�vos.

 

OBJETO:  Contratar Serviço de auditoria contábil independente das demonstrações contábeis
do exercício 2020, de acordo com as especificações, e exigências con�das no Termo de Referência.

 

JUSTIFICATIVA: 

 Para promoção de mudanças e ajustes necessários a correção de eventuais erros do passado
é necessário o autoconhecimento para dar suporte as reorientações dos nossos atos do presente, neste
sen�do a auditoria independente é capaz de apontar erros de forma mais crí�ca, indicando aspectos que
devem ser melhorados sem a preocupação de prejudicar alguém da empresa.

Por não par�cipar do dia a dia da empresa o auditor independente é capaz de orientar
trazendo bene�cios ao longo do tempo com o apontamento de falhas nos registros e controle de
documentos, pois os gestores podem reavaliar os métodos u�lizados e buscar o aperfeiçoamento para
qualificar os controles internos e prevenir erros e fraudes.

Considerando que estamos concluindo as a�vidades contábeis per�nentes ao exercício 2020,
mais precisamente a elaboração das demonstrações contábeis, assim como determina o art. 176 da Lei
6.404/76 e Inc. I ao V, parágrafo 1º da Lei das Sociedades Anônimas,  encaminhamos o presente processo
solicitando a contratação do serviço de auditoria independente .

Tal trabalho é de suma importância visto que avaliará os procedimentos adotados, bem como
as prá�cas contábeis executadas, respaldando assim nosso trabalho e gerando uma maior segurança para o
gestor.

 

VALOR GLOBAL: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais);

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2020, o valor

Orçamentário e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de a�vidade 298401 - Manutenção e funcionamento
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Elemento de Despesa: 33.90.39 - Serviços pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais)

 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016
(Estatuto das Estatais) e em consonância com o Regulamento Interno de Licitações – RIL.

 

CONTRATANTE: Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A – EMPROTUR – CNPJ
10.202.792/0001-30.

 

CONTRATADA: : Kalinne Cafeteria e A�vidades Contabil Eireli. – CNPJ 22.307.217/0001-81.

 
Natal/RN, 17 de fevereiro de 2021.

 
 

(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 18/02/2021, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8507840 e o
código CRC 4343F4CA.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

