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CARTA CONVITE 

001/2021 

 

Objeto: Contratação de empresa ou profissional autônomo para prestação de serviços de 

contabilidade conforme Termo de Referência e Anexos do Edital 

 

 

Preâmbulo 

No dia 08 de abril de 2021, às 9 horas, reuniram-se no auditório da Engenharia Civil, sito 

a rua Expedicionário Ernesto Pereira, s/n, Centro, na cidade de Taubaté, os membros da Comissão 

Especial de Licitações, a sessão da Carta Convite em epígrafe foi presidida pela Presidente, Senhora 

Márcia Regina Rosa, conforme portaria contida nos autos do processo administrativo da FAPETI 

autuado sob nº 002/2021. 

 

Registro da Sessão 

Aberta a sessão, procedeu-se a abertura dos envelopes de habilitação das licitantes participantes 

conforme elencadas abaixo, todavia apenas uma empresa enviou representante, realizado o exame 

dos documentos de habilitação todas foram habilitadas dada a exatidão de todas as documentações 

exigidas no instrumento convocatório, foram apresentados alguns documentos originais para 

autenticação das cópias simples, em seguida foram abertas as propostas comerciais das empresas 

habilitadas e foram classificadas, pois atendiam as exigências contidas no edital e seus anexos, a 

Presidente da Comissão  colocou todas as documentações de ambos envelopes (habilitação e 

proposta comercial) à disposição do representante da única Licitantes para exame e rubrica. 

 

 

LICITANTES PARTICIPANTES 

 

REPRESENTANTES                              EMPRESAS 

Giovana Aparecida Figueira de Toledo     GesPublic - Isabel Cristina Teixeira da Silva & CIA LTDA 

Sem representante                                    SERVACON - Serviços de Assessoria Contábil S/S LTDA 

Sem representante                                    SERVAM - Serviços de Assessoria LTDA 

 

 

Registro dos Valores do menor para maior 

Conforme tabela abaixo a empresa de menor valor foi considerada vencedora. 
 

 

VALOR MENSAL EMPRESA 

R$ 3.790,00 GesPublic - Isabel Cristina Teixeira da Silva & CIA LTDA 

R$ 4.050,00 SERVACON - Serviços de Assessoria Contábil S/S LTDA 

R$ 4.600,00 SERVAM - Serviços de Assessoria LTDA 
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Resultado 

Julgamento das Propostas pela Comissão Especial de Licitações, haja vista a habilitação e classificação já 

informada acima:  

Parecer 

A Comissão Especial de Licitações, tendo em vista o constante nos autos do processo 

FAPETI 002/2021, em particular, o quadro demonstrativo e comparativo de preços da Carta-Convite 

nº 001/2021 apresenta seu julgamento pela forma abaixo: 

Isabel Cristina Teixeira da Silva & CIA LTDA - CNPJ: 20.391.978/0001-39 

R$ 3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais) por mês, totalizando R$ 45.480,00 

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais) por ano. 

 

Fica aberto o prazo de 02 dias úteis para recurso cantados a partir da publicação 

deste no site oficial e no quadro de avisos da FAPETI, sendo que o recurso será dirigido ao Diretor 

Presidente da Fundação que é a autoridade superior e ordenador da despesa. 

 

Taubaté, 09 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MÁRCIA REGINA ROSA 

Presidente 
 
 
 
 

QUÉSIA POSTIGO KAMIMURA 

Membro 
 
 
 
 

VALTER JOSÉ COBO 

Membro 
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