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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
- CEBRASPE
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Conselheiros do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE
Brasília-DF
Examinamos as demonstrações financeiras do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos (“Centro”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2014, e as respectivas demonstrações do superávit,
das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Centro é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração
de
demonstrações
financeiras
livres
de
distorção
relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras do Centro para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos do Centro. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva – limitação de escopo
O Centro contrata prestadores de serviços para aplicação das provas de concursos e
avaliações relacionadas às suas operações. Não foi possível nos certificar durante a
realização dos nossos trabalhos quanto à necessidade do reconhecimento de provisões
adicionais para fazer face aos serviços prestados durante o exercício de 2014 bem como
quanto à existência de saldos fiscais associados a estes assuntos. Consequentemente,
não foi possível satisfazermo-nos quanto à adequação do saldo de salários e encargos
sociais, obrigações fiscais e das despesas de pessoal sem vínculo empregatício nos
montantes respectivos de R$ 107.036 mil, R$ 10.287 mil e R$ 223.999 mil, em 31 de
dezembro de 2014.
O Centro não efetuou o levantamento da vida útil-econômica remanescente dos bens
registrados no seu ativo imobilizado, bem como não realizou os testes de
recuperabilidade daqueles ativos registrados no exercício findo em 31 de dezembro de
2014. Como consequência, não foi possível formar uma opinião quanto à adequação
dos valores representativos desses ativos naquela data.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo “Base
para opinião com ressalva – limitação de escopo”, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos
Base para elaboração das demonstrações financeiras
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
iniciou as suas atividades no exercício de 2014. Por ser a primeira apresentação das
demonstrações financeiras do Centro, não estão sendo apresentadas, de forma
comparativa, as demonstrações financeiras referentes ao exercício anterior.
Brasília, 27 de março de 2015.

MRP AUDITORIA & CONSULTORIA S/S
CRC DF-001326/O-4

Ricardo da Silva Farias Passos
Contador CRC DF-015504/O-2

Marcyo Franco Fortes
Contador CRC DF-015291/O-1

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
Balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Clientes
Adiantamento de Terceiros
Outros créditos

3
4
5
6

2014

48.478
156.995
509
871

Nota
Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações fiscais
Provisão para contingências
Contrato de Gestão

8
9
10
11
12

2.349
107.036
10.287
177
1.106
120.955

11

170
170

13

16.398
86.635

206.853
Não circulante

Não circulante
Provisão para contingências

Imobilizado

2014

7

17.305
Patrimônio Líquido
17.305
Patrimônio Social - com restrição
Superávit do exercício

103.033
224.158

224.158

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos - CEBRASPE
Demonstração do superávit
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Milhares de Reais)

Nota

2014

Receitas
Receitas com restrição- Contrato de Gestão
Receitas sem restrição - Serviços
Custos

14
14
15

1.218
347.079
(253.737)
94.560

Despesas operacionais
Pessoal e encargos sociais e assistenciais
Utilidades e serviços
Despesas gerais

15
15
15

(4.475)
(2.475)
(984)

(7.934)
Superávit antes da receitas e despesas financeiras
Despesas e receitas financeiras, líquido

Superávit e déficit líquido do exercício

86.626
9

86.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2013
Integralização do Patrimônio Social
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2014

Patrimônio

Superávit

Total do patrimônio

social

acumulado

líquido

-

-

-

16.398
-

86.635

16.398
86.635

16.398

86.635

103.033

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos - CEBRASPE
Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Milhares de Reais)

2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Provisão para contigência
Baixa de ativos imobilizado
Ajustes de Avaliação Patrimomial
Ajuste de exercícios anteriores

86.635

347

-

Variações nos ativos
Aumento de clientes
Aumento de adiantamento de terceiros
Aumento de tributos a recuperar
Aumento de outros créditos

(156.995)
(509)
(256)
(615)

Variações nos passivos
Aumento de fornecedores
Aumento de salários e encargos sociais
Aumento de obrigações fiscais

2.349
107.036
10.287

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado e intangível, líquidas
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Contrato de Gestão
Integralização de capital - Cessão onerosa

48.279

(17.305)

(17.305)

1.106
16.398

Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos

17.504

Aumento nas disponibilidades

48.478

Caixa no início do exercício
Caixa no final do exercício

48.478

Aumento nas disponibilidades

48.478

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de
Promoção de Eventos – Cebraspe
Notas explicativas da Administração às
demonstrações financeiras para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2014
(Valores expressos em Milhares de Reais)

1

Contexto operacional

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (Cebraspe) é uma associação civil sem fins lucrativos com sede em
Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.284.407/0001-53, tendo a Ata da
Assembleia de Constituição e o Estatuto sido registrados no 2.º Ofício de Registros
de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, em 13 de maio de 2013 sob os números
000082416 e 000082415, respectivamente. O Estatuto, alterado e aprovado em
Assembleia Geral, realizada em 8 de maio de 2014, e registrado no 2.º Ofício de
Registros de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, em 16 de junho de 2014, sob o n.º
000087661, estabelece como finalidade e objetivos o fomento e a promoção do
ensino

e

da

pesquisa

científica,

o

desenvolvimento

tecnológico

e

o

desenvolvimento institucional.

2

Apresentação das demonstrações financeiras e sumário das principais

práticas contábeis

2.1

Base de preparação

As demonstrações financeiras do Cebraspe são de responsabilidade de sua
Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002 - Entidade sem finalidade de lucros).
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As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas formas
de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram embasadas em
fatores

objetivos

e

subjetivos,

também

com

base

no

julgamento

da

Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras do Cebraspe para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2014 foram autorizadas para emissão por sua Diretoria Executiva
em 27 de março de 2015.
As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo
consistente no período apresentado, salvo disposição em contrário.

2.2

Caixa e equivalente de caixa: referem-se a saldos positivos em conta

movimento, aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor, e são registradas ao custo de
aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos em base pro rata temporis até a
data do balanço, não superando o valor de mercado.
2.3

Julgamentos,

estimativas

e

premissas

contábeis

significativas:

a

elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração do Centro use de julgamentos na
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos às
estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para
redução ao valor recuperável de ativos, provisão para devedores duvidosos,
provisão para contingências, mensuração de instrumentos financeiros básicos e
ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua
determinação. O Centro revisa as estimativas e as premissas pelo menos
anualmente.
8

O processo de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas a entidades sem fins
lucrativos requer que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e
premissas que afetam os valores de receitas, despesas, ativos e passivos
reportados nas demonstrações financeiras e nas suas notas explicativas.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil
econômica e o valor residual do imobilizado e intangível, provisão para
contingências e recuperabilidade dos ativos. O uso de estimativas e julgamentos
é complexo e considera diversas premissas e projeções futuras e, por isso, a
liquidação das transações pode resultar em valores diferentes das estimativas. O
Cebraspe revisa suas estimativas e premissas anualmente.

2.4

Instrumentos financeiros básicos: Ativos financeiros são classificados como

ativos financeiros a valor justo por meio do resultado e como empréstimos e
recebíveis. A Entidade determina a classificação dos seus ativos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das
disposições contratuais do instrumento.
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos, no
caso de investimentos não designados a valor justo, por meio do resultado dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo
financeiro.
Os ativos financeiros da Organização incluem caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e contas a receber.
Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Organização avalia na data das demonstrações financeiras se há alguma
evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos
financeiros, não é recuperável.
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Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é considerado como não
recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência de
recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham
acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (um evento de perda
incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro
estimado do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que possa ser
razoavelmente estimado.
Passivos financeiros
Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por
meio do resultado ou como empréstimos e financiamentos, conforme o caso. A
Entidade determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do
seu reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e incluem contas
a pagar a fornecedores.
Instrumentos derivativos
A Organização não possuía em 31 de dezembro de 2014 nenhum instrumento
derivativo de qualquer natureza em aberto. A entidade não realizou nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 nenhuma transação com
instrumento financeiro derivativo de qualquer natureza.

2.5

Imobilizado: Está registrado ao custo, deduzido das depreciações

acumuladas. A depreciação de bens do imobilizado, é calculada pelo método
linear às taxas anuais mencionadas na nota explicativa 7, que levam em
consideração a vida útil-econômica desses bens. A Administração do Cebraspe
não identificou indícios de desvalorização do valor recuperável de seu ativo
imobilizado.
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Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum
benefício econômico futuro for esperado em relação ao seu uso ou à sua venda.
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos
na demonstração do resultado no período em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando
é o caso.
2.6

Recursos vinculados ao Contrato de Gestão: os valores vinculados ao

Contrato de Gestão são mantidos em conta bancária específica em
contrapartida de conta específica no passivo. A apropriação dos valores ao
resultado ocorre na proporção da execução dos respectivos valores vinculados
ao Contrato de Gestão.

2.7

Passivos circulantes e não circulantes: provisões para obrigações sociais e

fiscais - Constituídas e apropriadas ao resultado em regime de competência,
principalmente para suprir compromissos com férias vencidas e proporcionais,
encargos sociais e outras obrigações trabalhistas.
Os outros passivos - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos quando aplicável dos encargos e apropriações monetárias incorridas.

2.8

Provisões: são reconhecidas quando o Cebraspe tem uma obrigação

presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado,
sendo provável que seja requerida uma estimativa confiável do valor da
obrigação para que a mesma possa ser liquidada. A despesa relativa a qualquer
provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.

11

Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
O Cebraspe é parte em diversos processos judiciais e administrativos; portanto,
provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e quando uma estimativa razoável possa ser
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências aplicáveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazos de prescrição
aplicáveis, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

2.9

Apuração do Superávit e/ou (Déficit) - Receitas e Despesas: O resultado é

apurado pelo regime de competência. A receita é reconhecida na extensão em
que for provável que benefícios econômicos sejam gerados para o Cebraspe e
quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com
base no valor justo da contraprestação recebida.

2.10

Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é

reconhecido no balanço quando for provável que seu benefício econômico
futuro seja gerado em favor do Cebraspe e seu custo ou valor possa ser
mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Organização possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
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2.11

Tributação: O Cebraspe é uma associação civil sem fins lucrativos qualifica

como Organização Social nos termos da Lei 9.637/1998 e tem suas atividades
voltadas para o desenvolvimento educacional e de pesquisa, motivo pelo qual
lhe é conferida a isenção tributária.
Caso o Cebraspe não gozasse de isenção tributária, as receitas de prestação de
serviços estariam sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes
alíquotas básicas:

Imposto Sobre Serviços - ISS

2,00%

Programa de Integração Social - PIS

0,65%

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS

3,00%

As alíquotas do PIS e da COFINS estão com base na tributação de lucro
presumido.
A tributação sobre o lucro compreenderia o imposto de renda e a contribuição
social. O imposto de renda seria computado sobre o lucro tributável pela
alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excedessem
R$240 mil no período de 12 meses, e a contribuição social seria computada pela
alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de
competência. As inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente gerariam
créditos ou débitos tributários diferidos.

2.12

Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi

preparada e está apresentada de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração
dos Fluxos de Caixa.
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3

Caixa e equivalentes de caixa

O saldo do caixa e equivalentes de caixa inclui caixa em poder do Centro,
depósitos bancários e aplicações financeiras.
31/12/2014
Depósitos bancários a vista – sem restrição
Depósitos bancários a vista – com restrição
Aplicações financeiras – sem restrições
Aplicações financeiras – com restrições

1.765
6
45.490
1.217
48.478

Depósitos bancários a vista e Aplicações financeiras com restrições são recursos
provenientes do Contrato de Gestão firmado junto ao MEC, que devem ser
apresentados de forma segregada em atendimento as normas contábeis.
Todas as aplicações financeiras da Instituição possuem liquidez imediata,
podendo ser resgatadas, dependendo simplesmente da necessidade de caixa
da Instituição, motivo pelo qual estão classificadas no ativo circulante.
A administração do Cebraspe manteve saldo do Contrato de Gestão na
aplicação financeira, com a finalidade de custear os desembolsos financeiros
que serão realizados após a celebração do “Contrato de Cessão Onerosa”, dos
bens do ativo imobilizado cedidos pela FUB, de acordo a cláusula quarta do
referido contrato (nota explicativa nº 7).

4

Contas a Receber
31/12/2014

Duplicatas a receber

156.995
156.995

O saldo em 31 de dezembro de 2014 é 99% proveniente das atividades
relacionadas às avaliações Inep realizadas pelo Cebraspe em 2014.
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5

Adiantamento a terceiros
31/12/2014

Adiantamento a fornecedores

6

509
509

Outros créditos
31/12/2014

Tributos a recuperar
Outros créditos

256
615
871

7

Imobilizado

O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido dos
encargos de depreciação, estando composto da seguinte forma:

Taxa - %

2013

Aquisições

Baixas

Depreciação

2014

Ativo imobilizado - próprio
Móveis e Utensílios

10%

-

32

-

-

32

Máquinas e equipamentos

10%

-

875

-

-

875

Equipamentos de informática

20%

-

-

-

Veículos

10%

-

-

-

-

907

-

-

907

Ativo imobilizado - cedido
Móveis e Utensílios

10%

-

3.087

-

-

3.087

Máquinas e equipamentos

10%

-

3.968

-

-

3.968

Equipamentos de informática

20%

-

8.975

-

-

8.975

Veículos

10%

-

368

-

-

368

-

16.398

-

-

16.398

-

17.305

-

-

17.305
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Em 17 de março de 2014, foi firmado o Contrato de Gestão entre o Cebraspe e o
MEC, tendo a FUB e o Inep como intervenientes. De acordo com a cláusula
quarta do referido contrato a FUB cede onerosamente, ao Cebraspe, parte do
seu ativo imobilizado necessário para o fortalecimento institucional e a realização
das atividades inerentes ao Contrato de Gestão, assumindo o ônus decorrente
dessa cessão, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.637, de 1998, e do art. 4º da Lei nº
12.863, de 24 de setembro de 2013.

8

Fornecedores
31/12/2014

Fornecedores

9

2.349
2.349

Salários e encargos sociais
31/12/2014

Salários e encargos sociais

107.036
107.036

10

Obrigações fiscais

Refere-se basicamente aos impostos retidos na fonte de pessoas físicas e jurídica,
no exercício de 2014 que apresenta um saldo em 31 de dezembro de 2014 de R$
10.287 mil.

11

Provisão para contingência

O Cebraspe é parte em processos jurídicos ou em riscos potenciais que, na
avaliação dos consultores jurídicos, levando em consideração experiência com
naturezas semelhantes, foram classificadas de acordo com o risco de perda
provável.

16

A administração entende que os encaminhamentos e providências legais
cabíveis já tomados em cada processo são suficientes para preservar o seu
patrimônio, registrando o reconhecimento de provisões para perdas dos
processos judiciais em 31 de dezembro de 2014 de acordo com a probabilidade
de perda. Os valores envolvidos estão abaixo discriminados:
31/12/2014
Provisões trabalhistas - curto prazo
Provisões trabalhista - longo prazo

12

177
170
347

Contrato de Gestão

O Contrato de Gestão do Cebraspe é o instrumento pelo qual o Ministério da
Educação (MEC), órgão supervisor do contrato, faz os repasses de recursos para
o atendimento ao plano de trabalho do Cebraspe.
As entradas dos recursos do Contrato de Gestão são registradas na conta
corrente exclusiva do contrato, tendo como contrapartida uma conta especifica
no passivo circulante.
À medida que os projetos correlatos ao Contrato de Gestão são executados, as
obrigações em circulação são baixadas e a respectiva receita é apropriada ao
resultado do exercício.
Com base no Contrato de Gestão, pactuado em 17 de março de 2014, o MEC,
deverá repassar ao Cebraspe o montante de R$ 8.135 mil, no período
compreendido entre 2014 a 2019. No exercício de 2014, foram repassados
recursos no valor total de R$2.324 mil, para as atividades de gestão de
programas, projetos de apoio técnico e logístico para subsidiar sistemas de
avaliação educacional.

17

Relativamente ao Contrato de Gestão, o saldo em 31 de dezembro de 2014 é de
R$ 1.106 mil, de forma que a administração do Cebraspe manteve na aplicação
financeira, com a finalidade de custear os desembolsos financeiros que serão
realizados após a celebração do “Contrato de Cessão Onerosa”, dos bens do
ativo imobilizado cedidos pela FUB, de acordo a cláusula quarta do referido
contrato (nota explicativa nº 7).

13

Patrimônio líquido

O patrimônio social foi constituído por bens da Fundação Universidade de Brasília,
que serão

cedidos ao Cebraspe, para o fortalecimento institucional e a

realização das atividades inerentes ao Contrato de Gestão, assumindo o ônus
decorrente dessa cessão, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.637, de 1998, e do art.
4º da Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013.

14

Receitas
31/12/2014

Receitas com restrição
Receita sem restrição

15

1.218
347.079
348.297

Custos e Despesas gerais e administrativas
31/12/2014

Serviços de autônomos
Demais custos
Pessoal
Utilidades e serviços
Despesas gerais

(224.197)
(29.540)
(4.475)
(2.475)
(984)
(261.671)
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Eventos subsequentes

A administração do Cebraspe, está trabalhando fortemente na implementação
das melhores práticas de “Governança Corporativa e Compliance”, para que o
planejamento estratégico estabelecido pela administração seja executado com
maior transparência, eficiência, eficácia e efetividade.
Na busca das melhores práticas de gestão corporativa, a administração desde
2014 está implementando as seguintes ações:
 Contratação de consultoria para auxiliar na restruturação organizacional;
 Internalização da contabilidade, o que vai permitir melhorar aspectos dos
controles internos nas operações contábeis e fiscais e na Folha de
Pagamento, dando maior subsídio de informações;
 Implementação da “Controladoria”, que tem por principal objetivo, suprir
de informações aos tomadores de decisão, apoiado num sistema de
gestão

com

uma

visão

multidiciplinar,

sendo

responsável

pela

modelagem, construção e manutenção de sistema de informações e
modelos de gestão.
A administração do Cebraspe está em fase final de contratação do sistema de
gestão – ERP, que trará maior automação e controle das operações do negócio,
trazendo maior transparência, agilidade e principalmente informações para
tomada de decisão.

Vector Contadores Associados
Leônidas Pereira Marques
Contador CRC/DF 009372/O-6

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe
Paulo Henrique Portela de Carvalho
Diretor-Geral

19

