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ATA DE ABERTURA 
 

PROCESSO Nº 007/2015/PMES - CONVITE Nº 003/2015 

  
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 9h 40 min, na Sala da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, 
Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se à abertura da sessão para o julgamento do presente 
procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações composta pelo 
Presidente: Paulo Reinaldo de Faria, Luis Claudio Bonetti e Silvia Carla Rodrigues de Morais, membros 
da Comissão. Após a entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento para a 
entrega dos mesmos às 9h e 30 min, e logo após a lavratura da ata referente ao Convite nº 003/2015, 
do corrente ano, para a Contratação de empresa especializada que realize a locação de trios 
elétricos para dar suporte a realização do carnaval 2015 da cidade de Socorro, conforme 
condições e especificações descritas no Anexo II – Projeto Básico e demais anexos do Edital. 
Foram convidadas a participar do presente certame, pela Divisão de Licitações, sendo que os editais 
foram encaminhados por e-mail, em 28/01/2015, conforme páginas da caixa de mensagens enviadas 
anexas ao processo (licitacao@socorro.sp.gov.br),  as seguintes empresas: 1) GIGA SOM LOCAÇÃO E 
EVENTOS LTDA (silvana@gigasom.com.br); 2) GIGA EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   
(gigalocação@gmail.com), 3) BELINI SOM PROMOÇÃO E EVENTOS LTDA - ME  
(shirley2vm@hotmail.com).  4) LUÍS CARLOS FORTUNATO JUNIOR – ME (retirou o protocolo 
pessoalmente, junto à Divisão de Licitações. As empresas convidadas a participar do presente convite 
encaminharam os protocolos de recebimento do convite manifestando o interesse em participar da 
licitação. Entregaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as seguintes empresas: 
1) GIGA EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (protocolo nº 001714); 2) GIGA SOM 
LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA  (protocolo nº 001716/2015); 3) LUÍS CARLOS FORTUNATO JUNIOR 
– ME (protocolo 01629/2015). Procedendo-se a abertura da sessão foi recebido o credenciamento dos 
representantes presentes na sessão, Sr. Rodrigo Ubirajara de Mello Belini, representante da empresa 
Giga Som Locação e Eventos Ltda., conforme previsto no edital, e Sr. André Luiz Fernandes Ferreira, 
representante da empresa Giga Eventos Prestação de Serviços Ltda. Em ato contínuo a Comissão 
Municipal de Licitações deu sequencia a sessão com a abertura dos envelopes de Habilitação, 
conferidos e rubricados pela Comissão, verificou-se que as empresas Giga Eventos Prestação De 
Serviços Ltda E Giga Som Locação E Eventos Ltda. apresentaram todas as documentações em 
conformidade com as exigências constantes no instrumento editalício e a empresa Luís Carlos Fortunato 
Junior – ME, que apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata vencida, não apresentou a 
declaração de fato impeditivo (anexo IV) e ainda apresentou o CRF (Negativa de débitos da Caixa 
Federal) vencida, porém tratando-se de regularidade fiscal e a empresa enquadrada no regime de ME 
ou EPP, seria concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, porém com as demais 
falhas documentais fica a mesma inabilitada no presente certame. Quanto ao disposto no item 6.8.10 (A 
comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), poderá ser realizada através de apresentação de comprovante de opção pelo Simples 
Nacional ou de Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial competente), 
constatou-se que as empresas Luís Carlos Fortunato Junior ME e Giga Eventos Prestação de Serviços 
Ltda., apresentaram comprovante de enquadramento no regime de ME ou EPP (Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte). A Comissão ao tentar emitir as autenticidades das documentações 
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apresentadas, verificou que a internet estava indisponível, portanto as autenticidades deverão ser 
verificadas posteriormente, a fim de confirmar a validade e procedência das mesmas, e somente após 
esta verificação esta Comissão disponibilizará o resultado das habilitações.  
A Comissão, tendo em vista a necessidade de averiguar a autenticidade das documentações 
apresentadas, e a indisponibilidade da internet que impossibilitou a averiguação na presente sessão, 
resolveu agendar a sessão para apresentar o resultado final para o dia 09/02/2015 às 15horas. Passada 
a palavra aos representantes presentes os mesmos não se manifestaram. Todo o procedimento de 
abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações, composta por Paulo Reinaldo de Faria, 
Sílvia Carla Rodrigues de Morais e Luis Cláudio Bonetti. Nada mais havendo a constar, eu 
____________ (Paulo Reinaldo de Faria), digitei e conferi. Encerro a presente ata que segue assinada 
pelos membros da Comissão, representantes credenciados. 
 
 

Socorro, 05 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria  
Presidente da Comissão 

 
 
 

Sr. Rodrigo Ubirajara de Mello Belini 
Giga Som Locação e Eventos Ltda. 

 
 

Luis Claudio Bonetti  
Membro da Comissão 

 
 
 
                  
 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 

 
 
 

Sr. André Luiz Fernandes Ferreira 
Giga Eventos Prestação de Serviços Ltda 

 
 

 
 


