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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.  
Aos nove dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se a Comissão de Licitações, para 
finalizar a conferência dos documentos referentes ao processo em epígrafe. A Comissão verificou ainda 
a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas, das empresas através dos sites: 
www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ, Certidão Conjunta, CND do INSS e Simples Nacional), 
www.tst.jus.br (CND Trabalhista), www.caixa.gov.br (CRF Trabalhista); www.jucemg.mg.gov.br 
(autenticidade de contrato social e certidão simplificada) e www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência e 
Concordata), www.cadesp.fazenda.sp.gov.br (consulta pública ao Cadastro de Contribuintes de ICMS), 
www.socorro.sp.gov.br (certidão mobiliária municipal), http://financas.guarulhos.sp.gov.br (Certidão de 
Inscrição Ativa – Prefeitura de Guarulhos); http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/ (Certidão Divida Ativa 
Estadual) e http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados), 
confirmando a validade e procedência das mesmas. Diante do exposto, esta Comissão verificou que não 
há possibilidade de se apurar três propostas válidas no presente certame, conforme orientação da 
jurisprudência do C. TCU - Tribunal de Contas da União, que vem sendo adotada também pelo E. 
TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e por esta Comissão de Licitações, com 
fundamento na Súmula 248 do C. TCU que assim, estabelece: Não se obtendo o número legal 
mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a 
repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses 
previstas no § 7º1, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993, justifica-se que 03 (três) empresas apresentaram 
os envelopes de habilitação e proposta e devido a inabilitação de uma empresa foi impossível a 
obtenção do número mínimo de licitantes habilitados exigidos por lei. Considerando a presença do 
Secretário requisitante na presente sessão, o mesmo manifestou-se passando a expor o que segue: 
Considerando que existe uma programação oficial referente ao Carnaval 2015, e que para realização do 
cronograma já estabelecido para o evento dependemos da contratação do Trio-Elétrico, que caso não 
ocorra irá prejudicar o evento de maneira que o Município teria um prejuízo ainda maior pela não 
realização do evento. Considero ainda a contratação como essencial, pois estamos em um Município 
cuja maior fonte de renda e arrecadação é voltada ao Turismo, portanto o sucesso do evento, influencia 
diretamente na perspectiva de desenvolvimento do fator turístico, afinal os turistas buscam 
entretenimento e opções quando escolhem um destino turístico e como tal devemos prezar por 
proporcionar eventos de boa qualidade, buscando primeiramente o interesse público coletivo. Em face a 
justificativa ora apresentada pelo requisitante e considerando ainda que quatro empresas foram 
convidadas a participar do presente certame, ampliando o rol de convites (conforme decisão do TCE-SP; 
TC-535/006/06;Decisão Monocrática; Sessão 29/06/2010;Relator Conselheiro Dr. Claudio Ferraz de 
Alvarenga; Interessado: Prefeitura Municipal de Jaboticabal; D.O.E.: 08/07/2010) a Comissão resolveu 
em comum acordo  dar continuidade ao presente certame, baseando-se na supremacia do interesse 
público, declarando habilitadas as seguintes empresas: 
1)  GIGA SOM LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº: 15.434.481/0001-10, Rua Minas Gerais, 
nº 78, Bairro Ristori, São Paulo - SP  
2) GIGA EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME, CNPJ nº: 19.654.040/0001-85, 
Avenida Antônio Ferreira da Silva, nº 1251, Letra B, Bairro Caxambu Velho, Caxambu – SP.  

                                                 
1 § 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de 
licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do 
convite. 
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A Comissão Municipal de Licitações comunicou os licitantes ausentes sobre as habilitações e 
inabilitação, e concedeu a mesma o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos praticados por 
esta Comissão Municipal de Licitações. Após prazo recursal se dará prosseguimento à abertura do 
envelope de nº 02 – Proposta. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da 
Comissão de Licitações, composta por Paulo Reinaldo de Faria, Luís Cláudio Bonetti e Silvia Carla 
Rodrigues de Morais e responsável pela Secretaria requisitante Sr. Tiago de Faria. Nada mais havendo 
a constar, eu ____________ (Paulo Reinaldo de Faria), digitei e conferi. Encerro a presente ata que 
segue assinada pelos membros da Comissão.  
 
 

Socorro, 09 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria  
Presidente da Comissão 

 
 

Tiago de Faria 
Secretario de Cultura 

 
 
 

Luis Claudio Bonetti  
Membro da Comissão 

 
 
 
                  
 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 

 
 
 
 

 
 

 
 


