
 

  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORIA 

 

Organização: Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) 

Projeto: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos 

Povos (GTPI/Rebrip) 

Objeto: Auditoria  contábil financeira de projeto 

 Período do serviço:  Auditoria de 01/11/2014 a  30/10/2017 

Relatório anual  

Remuneração:  A combinar 

 

Sobre a organização 

 

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids – ABIA é uma organização não-governamental, 

sem fins lucrativos, fundada em 1987.  A organização tem como missão “Atuar no enfrentamento 

da epidemia do HIV e da AIDS a partir da perspectiva dos direitos humanos, com base nos 

princípios da solidariedade, da justiça social e da democracia”. Mais informações em: 

www.abiaids.org.br.  

A ABIA coordena o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) da Rede Brasileira 

pela Integração dos Povos (Rebrip), uma rede formada por organizações da sociedade civil 

brasileira para acompanhar e monitorar acordos comerciais e seus impactos em políticas públicas 

que visam assegurar a efetivação dos direitos humanos no Brasil (mais informações em: 

www.rebrip.org.br). Em 2003, a Rebrip criou o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual 

(GTPI), voltado para tratar de questões relacionados ao impacto de acordos internacionais na 

efetivação do direito à saúde, especialmente no que se refere ao acesso a tratamento e 

medicamentos essenciais. O GTPI reúne diversas entidades da sociedade civil e busca discutir, 

acompanhar e incidir no tema da propriedade intelectual e, sobretudo, mitigar o impacto dos 

efeitos negativos do atual sistema de patente no acesso aos medicamentos essenciais da 

população brasileira, especificamente os utilizados no tratamento de HIV/Aids. Mais informações 

sobre o GTPI/Rebrip podem ser consultadas em www.deolhonaspatentes.org.br. 

A atuação da consultoria será no âmbito do projeto “Promovendo acesso a medicamentos 

antirretrovirais em países de renda média”, financiado pela UNITAID (www.unitaid.eu). 

 

Especificações sobre a consultoria: 

 

A empresa de auditoria irá  trabalhará em contato direto com o departamento financeiro/ 

Administrativo e Coordenação  Geral que  e serão  responsáveis para acompanhar e apresentar 

materiais para desenvolvimento do serviços de auditoria. 

 
 
 
A auditoria deverá garanti o engajamento de partes selecionadas do relatório financeiro a 
UNITAID que serão objecto de contratos de garantia razoável  com status do orçamento,  do 
relatório financeiro anual. 
 

http://www.abiaids.org.br/
http://www.rebrip.org.br/
http://www.deolhonaspatentes.org.br/
http://www.unitaid.eu/


 

  

 
 
Emissão de relatórios de despesas do projeto e da utilização dos fundos em conformidade com as 
obrigações de contrato de concessão (Conforme anexo do termo de referência do financiador) o 
relatório de custos indiretos se estes foram corretamente calculadas em conformidade com a 
metodologia acordada. 
 

Esperamos que a empresa de serviço externo para emitir uma opinião de uma garantia razoável, 
em conformidade com a norma internacional na garantia compromissos (ISAE) 3000 revisada, 
garantia, outros compromissos de auditorias ou clientes de informações financeiras históricas, 
confirmando se o orçamento seção e dinheiro movimento relatório de status do relatório financeiro 
anual UNITAID submetidos à UNITAID para o projeto estão isentas de distorções materialmente , 
se as operações subjacentes foram encontradas em conformidade com as normas contabilísticas 
aplicáveis e as leis locais, bem como com os termos e condições do acordo de concessão e 
qualquer acordo adicional sobre questões financeiras (por exemplo, acordo formal sobre cálculo 
de custos indiretos). Além disso, esperamos que uma carta de gestão com as conclusões de  
garantia razoável será emitida e compartilhada com UNITAID. 
 
 
Qualificação mínima necessária para a vaga: 

 

Empresa com certificado  internacional e experiência em análise de organizações sem fins 
lucrativos que operam internacionalmente, desde que estas são registradas com uma agência 
reguladora que é membro da Federação Internacional de contabilistas (IFAC) e que estas podem 
aplicar normas pertinentes emanadas do IAASB (ISAE ou ISRS). 
 

Remuneração: 

 

A empresa deverá apresentar em sua proposta o valor total para o período de três anos, referente 

o período acima mencionado. 

 

Sobre o processo seletivo: 

 

As empresas deverão enviar a proposta e  documentos que comprove a certificação internacional 

, e currículo da empresa através de correio eletrônico simonelima@abiaids.com.br e 

salvador@abiaids.org.br até o dia 11 de julho de 2016. 

Informar no assunto consultoria em auditoria. 

 

A seleção será realizada mediante análise de valor da  proposta . 

 

 

Rio de Janeiro,  14 de junho de 2016 

 

                           
             

Salvador Pereira Correa Junior 

  Coordenador Executivo 


