Certificado de Auditoria
Em conexão com exame de auditoria das Demonstrações Financeiras do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA, que compreendem os Balanços Orçamentário, Financeiro
e Patrimonial e a respectiva Demonstração das Variações Patrimoniais para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2015, conduzido conforme Normas Brasileiras de Contabilidade para
Trabalhos de Auditoria – NBC TA’s, aplicamos procedimentos adicionais para revisão da
conformidade da Prestação de Contas relativa ao exercício findo naquela data, composta pelo
Relatório de Gestão Anual e demais demonstrativos contábeis, patrimoniais, orçamentários e
extra orçamentários preconizados no arcabouço normativo pertinente a matéria, notadamente
mediante Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 63/2010, 72/2013
principalmente à luz da Determinação Normativa nº 127/2013, emanada daquela egrégia corte
de contas.
Nossa revisão visou a atender ao Termo de Referência integrante do Edital Pregão Eletrônico
nº 008/2016, no sentido de certificar a adequação da Prestação de Contas Anual do exercício
findo em 31 de dezembro de 2015, ao arcabouço normativo emanado do Tribunal de Contas da
União – TCU, cuja responsabilidade pela elaboração adstringe-se exclusivamente à
Administração do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Certificamos com base no resultado de tais procedimentos que não temos conhecimento de
nenhuma circunstância ou informação, que se caracterize como não conformidade ou nos leve
a crer que a aludida Prestação de Contas Anual não se encontra totalmente elaborada à luz do
supracitado arcabouço normativo emanado do Tribunal de Contas da União – TCU, bem como
ratificamos que nossa opinião exarada no Relatório de Auditoria firmado em 10 de novembro
de 2016, nos moldes da NBC TA 700, as retro mencionadas Demonstrações Financeiras,
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA em 31 de dezembro
de 2015, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Brasília/DF, 11 de novembro de 2016.

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O “S”DF

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
Contador - CRC/PE 010483/O-9 “S”DF
Sócio Sênior – Responsável Técnico

Phillipe de Aquino Pereira

Thomaz de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 “S”DF

Contador – CRC/PE 021100/O-8 “S”DF

Av. Governador Agamenon Magalhães nº 2615 - Edifício Empresarial Burle Marx - Sala 1503 - Boa Vista - Recife/PE - CEP. 50050- 290
CNPJ(MF) 11.254.307/0001-35 - CRC-PE.000150/O - Telefax (81) 33383525 Celular (81) 992913134
Caixa Postal nº 5636 - E-mail audimec@audimec.com.br

