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CONVOCATORIA 
 

Auditoria externa dos estados contábeis e financeiros do IPPDH referente à execução do 
Orçamento Institucional aprovado para o Exercício 2019 

 
Processo nº 005/2020 

1.         OBJETO E PRAZOS 

1.1. O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), com 
sede na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, realiza chamado para auditoria externa 
de seus estados contábeis e financeiros correspondentes ao período 2019. A auditoria deve ser 
concluída com um relatório sobre a execução do orçamento institucional aprovado pela 
Resolução (GMC) 48/18 e sobre o respaldo de documentos referentes aos gastos efetuados. 

1.2. O envio de propostas pode ser realizado em até 10 dias úteis posteriores ao reinício 
das atividades presenciais do IPPDH ao e-mail: blocurscio@ippdh.mercosur.int, onde 
permanecerão reservadas até o dia e hora de vencimento do prazo indicado. As propostas 
enviadas fora do prazo indicado não serão consideradas. 

Texto anterior: As ofertas serão recebidas no edifício sede do IPPDH, em Av. Del Libertador 
8151, até o dia 25 de março de 2020, às 12h. As propostas entregues após o prazo indicado não 
serão consideradas. 

1.3. A abertura de propostas será realizada no dia útil seguinte ao vencimento do prazo 
para envio de propostas, às 14hs. Respeitando o cumprimento das disposições legais vigentes 
nesse momento, poderão participar da abertura de propostas todos os interessados. 

Texto anterior: A abertura de ofertas será realizada no edifício sede do IPPDH, no dia 25 de 
março de 2020, às 13h. Poderão participar da abertura de propostas todas as pessoas 
interessadas. 

1.4    O IPPDH, por meio de uma Comissão de Seleção, procederá à análise das propostas     
recebidas, e em um prazo de até 5 dias úteis posteriores ao vencimento do prazo para o envio 
de propostas, comunicará o resultado desse chamado via e-mail ao contato indicado nas 
propostas. 

             Texto anterior: O IPPDH, por meio de uma Comissão de Seleção, procederá à análise das     
propostas recebidas, e no dia 26 de março de 2020, comunicará o resultado aos 
participantes via e-mail dirigido ao contato de e-mail informado na proposta. 

2.        BASE NORMATIVA 

2.1. Este chamado está regido pela Resolução (GMC) 60/18, particularmente o Título IV “Da 
Contabilidade Orçamental, Patrimonial e Financeira”, e pelas Decisões (CMC) 14/09, 32/09 e 
55/15, e nas demais normas complementárias. 

3.        INSTRUCOES AOS OFERTANTES 
 

3.1. Aspectos gerais 

3.1.1. Os ofertantes devem: 

a) Apresentar Certidão Negativa (nada consta) ante os organismos tributários 
e de segurança social correspondentes; 

b) Certificar os nomes de seus sócios e representantes autorizados; 
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c) Certificar experiência prévia em auditoria externa de estados contábeis e 
financeiros e contar com registro profissional; 

d) Contar com registro profissional em algum dos países membros do 
MERCOSUL; 

e) Certificar experiência em auditorias de organismos internacionais, em 
particular, de organismos com sede na República Argentina; 

3.1.2. Não serão selecionados os ofertantes que tenham vínculos contratuais ou familiares 
com funcionários do IPPDH ou com pessoas envolvidas neste chamado. No caso de 
sociedades, a inelegibilidade se aplicará aos sócios, seus representantes ou quem 
desempenhe cargos de gerenciamento. Também não serão selecionados ofertantes 
que tenham sido contratados pelo IPPDH nos últimos 6 (seis) meses prévios à data de 
abertura das ofertas. 

3.1.3. O ofertante assume todos os gastos e custos relacionados à preparação e 
apresentação da sua oferta, sem direito a ressarcimento algum. O IPPDH em nenhum 
caso será responsável por estes gastos, independente da forma de contratação. 

3.1.4. O IPPDH se reserva o direito de não dar continuidade a este processo seletivo sem 
aviso prévio ou direito a ressarcimento algum, nas etapas prévias à assinatura do 
respectivo contrato. 

3.2. Documentos do Concurso, Consultas e Esclarecimentos 

3.2.1. Análise do chamado. Os ofertantes devem examinar todas as instruções, formulários, 
termos e especificações contidas e referidas neste documento. Não acatar estas 
instruções, formulários, termos e especificações poderiam afetar a avaliação da sua 
oferta ou provocar sua desqualificação. 

3.2.2. Esclarecimentos sobre este documento. Caso tenha alguma consulta sobre esse 
documento, envie um e-mail para: administracion@ippdh.mercosur.int em até 72 
horas antes do prazo de vencimento para apresentação de ofertas, indicando nome 
completo e empresa que representa. As consultas serão respondidas pela mesma via, 
em até 72 horas após o recebimento. As consultas serão respondidas em até 24 horas 
desde que forem recebidas. 

3.2.3. Todos os interessados podem, a seu critério, solicitar reunião com o IPPDH para    
realizar    as consultas que considerem necessárias para preparação de proposta. As 
reuniões devem ser solicitadas por e-mail a: administracion@ippdh.mercosur.int, em 
até 8 dias úteis antes do vencimento do prazo para o envio de propostas. As reuniões 
podem ser realizadas de forma presencial ou remota, conforme às possibilidades que o 
IPPDH disponha nesse momento. 

Texto anterior: Todos os interessados podem solicitar reunião com o IPPDH, caso 
queira realizar consultas necessárias para a preparação da sua oferta. As reuniões se 
solicitam mediante e-mail para: administracion@ippdh.mercosur.int, até 72 horas 
antes do prazo de vencimento para apresentação de ofertas. 

3.2.4. O IPPDH recomenda aos ofertantes utilizar prerrogativa de solicitar reunião conforme 
ao item anterior para permitir que as ofertas sejam realistas e conforme ao serviço 
requerido. 

3.3. Preparação de ofertas 
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3.3.1. Idioma. A oferta apresentada e toda a documentação que a respalda, deverá ser 
redigida em espanhol ou português. O mesmo critério se utiliza para a comunicação 
com o IPPDH. 

3.3.2. Documentos que compõem a oferta. A oferta deve estar composta pelos seguintes 
documentos: 

a) Formulário de identificação do ofertante (Anexo I). 

b) Cópia de certificados que comprovem que ofertante se encontra livre de 
dívidas com organismos tributários e de segurança sociais correspondentes. 

c) Certificação, através de certificado notarial, dos nomes dos sócios e 
representantes autorizados. 

d) Antecedentes comerciais do ofertante, incluindo lista de clientes com seus 
respectivos dados para contato. 

e) Cópia desse chamado assinada em cada folha pelo ofertante ou seus 
representantes, como forma de aceitação dos critérios estabelecidos nesse 
chamado. 

f) O ofertante deve apresentar sua oferta em pesos argentinos, sem cláusula de 
ajuste. O preço deve incluir todos os gastos relacionados ao serviço de auditoria e 
todos os impostos pertinentes; se presumirá que a oferta apresentada inclui 
todos os impostos derivados deste serviço. 

3.3.3. Oferta técnica. A oferta deve incluir proposta técnica que contenha descrição 
detalhada do serviço que a empresa oferece e toda outra informação de caráter 
técnico que considere relevante. 

3.3.4. Moeda da oferta. As ofertas devem ser expressas em pesos argentinos, sem cláusula 
de ajuste. 

3.3.5. Tributos. As ofertas devem incluir todos os impostos aplicáveis e vigentes na data de 
confecção da oferta. Caso contrário, se presumirá que o preço apresentado abarca 
todos os impostos pertinentes. Não serão aceitos custos adicionais uma vez 
apresentada a oferta.  

3.3.6. Validade da oferta. As ofertas devem ser válidas por um período de 30 dias desde a 
data estabelecida para a abertura das ofertas. 

3.4. Apresentação de ofertas 

3.4.1. Os ofertantes devem enviar proposta por e-mail e devem estar assinadas pelo 
ofertante o seus representantes facultados a celebrar contrato em sua representação, 
essa representação deve estar devidamente comprovada.   

Texto anterior: Os ofertantes devem apresentar sua oferta em envelope fechado; o 
exemplar original da oferta deve ser impresso e assinado pelo ofertante ou seus 
representantes facultados a apresentar oferta, essa representação deve estar 
devidamente comprovada.   

3.4.2. A proposta deve ser enviada por e-mail a: blocurscio@ippdh.mercosur.int indicando 
no assunto “Processo Nº 005/2020 – Oferta “ e acompanhada da documentação de 
respaldo”. 

Texto anterior: O envelope deverá ser remitido ao edifício sede do IPPDH (Av. Del 
Libertador, 8151 Ed. IPPDH-MERCOSUR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
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Argentina - C1429BNB). O envelope deve conter a legenda: “NAO ABRIR ANTES DO DIA 
25 DE MARCO DE 2020 ÀS 13 HS.”. 

3.4.3. O IPPDH pode, a seu critério, estender o prazo para a apresentação de ofertas. Em tal 
caso todos os direitos e obrigações do IPPDH e dos ofertantes, estarão sujeitos ao 
novo prazo. Qualquer alteração no prazo original será comunicada aos ofertantes via 
e-mail. 

3.4.4. As ofertas recebidas após o prazo estabelecido pelo IPPDH não serão consideradas e 
estarão à disposição para que os ofertantes possam retirá-las. 

4. ABERTURA E ANÁLISE DAS OFERTAS 

4.1. O IPPDH designará Comissão de Seleção que será responsável pela abertura das 
ofertas recebidas, a avaliação do seu conteúdo e a seleção da oferta ganhadora. 

4.2. A abertura das propostas será realizada no dia útil posterior ao vencimento do prazo 
para envio de propostas, às 14hs. O Departamento de Administração e Recursos Humanos do 
IPPDH comunicará aos ofertantes o resultado da convocatória. 

Texto anterior: A abertura das ofertas será realizada no edifício sede do IPPDH, no dia 25 de 
março de 2020, às 13hs. O Departamento de Administração e Recursos Humanos comunicará 
aos ofertantes o resultado da convocatória. 

4.3.  Para facilitar a revisão, avaliação e comparação de ofertas, o IPPDH pode, a seu 
critério, solicitar por e-mail mais informação sobre a oferta recebida. 

4.4. Com objetivo de avaliar as ofertas e selecionar a ganhadora, a Comissão de Seleção 
considerará como fatores de relevância: 

a) O preço global da oferta; 

b) Qualidade e referência da oferta recebida; 

c) Prazo previsto para finalização da auditoria; 

d) Antecedentes do ofertante e referencias de seus clientes; 

e) Serviços adicionais que incorporem a proposta básica e possam interessar ao 
IPPDH; 

f) Outros serviços oferecidos. 

4.5. Será vencedor o ofertante que cumpra todas as condições indicadas pelo IPPDH nessa 
convocatória e que a Comissão de Seleção selecione com base nos critérios enumerados no 
item anterior. 

4.6. O IPPDH se reserva o direito de aceitar ou não considerar ofertas e de anular o 
chamado de preços em qualquer momento prévio à assinatura do contrato, sem 
responsabilidade alguma ante o ofertante e sem obrigação de prestar informações sobre os 
motivos dessa decisão. Ao assinar este documento e apresentar oferta, os ofertantes 
renunciam ao direito de solicitar indenização caso ocorra alguma das hipóteses mencionadas 
anteriormente. 

5. CONTRATAÇÃO DO OFERTANTE SELECIONADO 

5.1. Antes do prazo estabelecido para o vencimento das ofertas recebidas, o IPPDH 
notificará o ofertante selecionado. Caso por alguma razão, o primeiro selecionado não celebre 
contrato, pelas razões que sejam, a Comissão de Seleção irá decidir se transfere o contrato a 
outro ofertante ou anula o processo.  



 

5/6 
 

5.2. O IPPDH celebrará contrato com o ofertante selecionado e utilizará como base para 
essa relação contratual este documento, suas especificações, a oferta recebida e o acordo 
entre as duas partes. 

5.3. Os relatórios da auditoria devem ser entregues ao IPPDH em um prazo máximo de 
duas semanas desde a celebração do contrato, com a faculdade de estender esse prazo por 
duas semanas com acordo mútuo entre as partes. Esses prazos poderão ser ampliados em 
razão da necessidade de avaliar documentação que se encontra fisicamente na sede do IPPDH 
e às restrições de circulação que possam estar vigentes nesse momento. 

Texto anterior: Os relatórios da auditoria devem ser entregues ao IPPDH em um prazo máximo 
de duas semanas desde a celebração do contrato, com a faculdade de estender esse prazo por 
duas semanas com acordo mútuo entre as partes. 

5.4. Caso o contratado atrase o prazo estipulado para a entrega do relatório de auditoria, o 
IPPDH aplicará multa equivalente a 1% do valor total do contrato por cada dia de atraso, que 
serão descontados do pagamento realizado pelo IPPDH. A multa será calculada a partir do 
primeiro dia útil desde o prazo acordado. Ao transcorrer um mês calendário sem a entrega do 
relatório por parte do contratado, esse atraso poderá ser considerado pelo IPPDH como causa 
para rescisão do contrato. 

6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento pelo serviço será realizado dentro do prazo de até 15 dias posteriores à 
data da entrega da fatura, uma vez entregue e aceito o relatório da auditoria. 

6.2. O IPPDH realizará o pagamento mediante transferência bancária à conta do 
contratado, que informará seus dados bancários em um formulário específico no momento de 
celebrar o contrato. 

 

Cidade Autônoma de Buenos Aires, 28 de fevereiro de 2020 (Modificado dia 8 de abril de 
2020). 

 
 

Ariela Peralta 
Secretaria Executiva 
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Anexo I 
Formulário de Identificação do Ofertante 

 
 
Assinatura/s 

 
Nome completo (por extenso) e posto na empresa 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

IDENTIFICACAO DA 
CONVOCATÓRIA 

PROCESO N°005/2020 – AUDITORIA EXTERNA 

NOME   

NOME COMERCIAL 
 (CASO APLIQUE) 

 

Identidade Fiscal 
(CUIT/RUT/RUC/CNPJ) 

 

 
Endereço 

 

Rua: 

Bairro: 
Código Postal: 
País: 

E-mail  
Telefone  


