
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

CARTA CONVITE n. º 003/2013 

 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se os membros 

da Comissão de Licitação, para análise e julgamento das documentações e propostas 

referente à Carta Convite 003/2013 – FINATEC, que tem por objeto a contratação de 

empresa para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria independente 

sobre as demonstrações contábeis da FINATEC referentes ao exercício social a se 

encerrar em 31 de dezembro de 2013, bem como análise dos procedimentos adotados na 

utilização dos recursos de contratos e convênios gerenciados pela Fundação. Foram 

convidadas a apresentar propostas as seguintes empresas: KPMG Auditores 

Independentes, União Auditores Independentes, Fontes Auditores Independentes, LS 

Auditores Independentes, Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes, Grupo APTC, 

Ápice Contábil Auditores Independentes, Global Auditores Independentes, UHY Moreira 

Auditores e Boucinhas Campos & Conti Auditores Independentes. As empresas: KPMG 

Auditores Independentes, LS Auditores Independentes, Grupo APTC, Ápice Contábil 

Auditores Independentes, Global Auditores Independentes e Boucinhas Campos & Conti 

Auditores Independentes não responderam à Carta Convite. As empresas: União 

Auditores Independentes, Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes e UHY Moreira 

Auditores responderam à carta convite e estavam com a documentação em ordem. A 

empresa Fontes Auditores Independentes também respondeu ao convite, porém foi 

inabilitada por ter apresentado a documentação solicitada no item 5.5.1 do edital fora 

do prazo de validade e a documentação solicitada no item 5.6.1 em cópia simples, 

contrariando o item 5.1 do edital. Após análise da documentação pela Comissão de 

Licitação estas foram passadas aos licitantes presentes para análise e visto. 

Demonstramos a seguir as empresas que apresentaram propostas e estavam 

habilitadas: 

UHY Moreira Auditores R$ 88.000,00 

União Auditores Independentes R$ 49.600,00 

Pelegrini & Rodrigues Auditores Independentes R$ 40.000,00 

Sendo assim, a Comissão de Licitação declara encerrado o presente certame tendo como 

Licitante que apresentou a melhor proposta a empresa: Pelegrini & Rodrigues 

Auditores Independentes que cumpriu todas as exigências da Carta-Convite. Pela 

presente, encerramos a reunião, finalizando a presente Ata que fica subscrita pelos 

membros da comissão de licitação. De conformidade com a narrativa na presente ata e 

processo, encaminhamos para homologação da autoridade competente. 
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