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ATA DE JULGAMENTO DO CONVITE Nº 012/2016 - Contratação de empresa especializada para 
captação, acompanhamento e tramitação de projetos de recursos e convênios junto aos 
Ministérios Federais e suas entidades, conforme especificações constantes no Anexo II – Projeto 
Básico do Edital. Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 09h 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, Lilian Mantovani Pinto de Toledo  e Vânia Patricia Zanesco, membros da Comissão. Após a entrega dos 
envelopes 01 – Habilitação e 02 - Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 09h e 30 min, e 
logo após a lavratura da ata referente ao Convite nº 012/2016, para a Contratação de empresa especializada 
para captação, acompanhamento e tramitação de projetos de recursos e convênios junto aos Ministérios 
Federais e suas entidades, conforme especificações constantes no Anexo II – Projeto Básico do Edital. 
Foram convidadas a participar do presente certame, pela Divisão de Licitações, sendo que os editais foram 
encaminhados por e-mail, em 30/06/2016, conforme páginas da caixa de mensagens enviadas anexas ao 
processo (licitacao@socorro.sp.gov.br), as seguintes empresas: 1) SERVARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
- ME (contato@servaris.com.br) 2) IMPRIMATUR – COMUNICAÇÃO E SRVIÇOS LTDA (julioguedes@gmail.com 
/contato@imprimaturdf.com.br) e 3) ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA 
(consultoresessencial@gmail.com). As empresas SERVARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME e 
ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA encaminharam o Protocolo de recebimento do Convite. A 
empresa IMPRIMATUR – COMUNICAÇÃO E SRVIÇOS LTDA apesar de insistentemente cobrada através de 
contato telefônico, não encaminhou o protocolo de recebimento do Convite. As empresas MGA – CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA – EPP  e INSTALADORA FALCÃO LTDA – ME  manifestaram interesse em participar do 
presente certame nos termos do item 4.11 do edital, conforme print da caixa de e-mail anexo ao processo. 
Entregaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as empresas: 1) SERVARIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME (Protocolo 7401/2016), 2) ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA 
(Protocolo 7408/2016), 3) INSTALADORA FALCÃO LTDA – ME (Protocolo 7416/2016) e 4) MGA – 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (Protocolo 7415/2016). Procedendo-se a abertura da sessão a 
Comissão de Licitação tendo em vista a necessidade de análise do Contrato Social da empresa SERVARIS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME para verificação da dimensão dos serviços abrangidos pelo termo 
“Assessoria Empresarial”, e se o mesmo se enquadra dentro do objeto que esta sendo licitado, e em 
conformidade com o item 4.1 do edital, decidiu realizar diligência junto a Secretaria de Negócios Jurídicos nos 
termos dos itens 8.3.22 e 18.173, sendo encaminhado oficio que segue anexo ao processo e também consultado o 
código do CNAE nº: 7020400, para verificação da compatibilidade ao objeto ora licitado. Após a realização de 
diligência dar-se á sequência na sessão para análise dos demais documentos apresentados pelas empresas, bem 
como a consulta das veracidades e autenticidades das certidões apresentadas, nos termos do item 6.3.7 do edital. 
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, recebemos o parecer jurídico, o qual segue anexo 
ao processo, informando sobre a dimensão dos serviços abrangidos pelo termo “Assessoria Empresarial”,  Aos 
dezoito dias do mês de julho do corrente ano, reuniu-se novamente a Comissão de Licitações para julgamento do 
presente procedimento licitatório, e procedendo a análise do objeto social constante no Contrato Social e no 
Comprovante do CNPJ e os serviços abrangidos pelo CNAE acima citado da empresa SERVARIS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – ME, sendo verificada a compatibilidade do objeto social ao objeto ora licitado e 
considerando também o Atestado de Capacidade da empresa fornecido pela “Prefeitura de Santa Rita de Cássia 
– BA” no qual consta que a empresa já realizou serviço similar e compatível, sendo a mesma considerada apta a 
realizar os serviços ora licitado, caso sagre-se vencedora do presente certame. Esta comissão, levando-se em 
conta o conjunto dos documentos fornecidos pela empresa dentro do envelope de nº: 01 – habilitação, sem deixar 
de observar todos os princípios que regem a licitação, entende que empresa deve ser habilitada no presente 

                                                 
1 4.1 - Poderão participar deste CONVITE às empresas especializadas no ramo do objeto do presente certame, cadastradas ou não na Prefeitura do Município de Socorro, além das empresas que manifestarem 
interesse em participar do presente certame, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de entrega dos envelopes, ou seja, até às 09h e 30min do dia 16/06/2016. 
 

2 8.3.2 – Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão, e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão as mesmas registradas em ata e a conclusão da 
habilitação dar-se-á posteriormente. 
 

3 18.17 – Nos termos do disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta 
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certame por ter cumprido com todas as exigências solicitadas em edital.  A empresa INSTALADORA FALCÃO 
LTDA – ME, deve ser inabilitada no presente certame, considerando que o objeto social constante em seu 
Contrato Social e no Comprovante do CNPJ são incompatíveis ao objeto ora licitado, bem como o objeto 
constante na CAT nº1404/2011, também são incompatíveis ao objeto ora licitado. As empresas MGA – 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA, 
apresentaram toda a documentação conforme solicitado em edital, devendo ser habilitadas no presente certame. 
Quanto ao disposto no item 6.2.5, a do edital (6.2.5 – COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE : a)  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 ou Declaração, firmada por contador, ou outro documento oficial, de que se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte.), constatou-se que todas as empresas apresentaram dentro do 
envelope nº 01 “Habilitação”, declaração/documentos de enquadramento no porte de ME 
(MICROEMPRENDEDOR) e/ou EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE) nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei 147/2014. Após análise de rotina a Comissão verificou os documentos 
apresentados pelas empresas e a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas, nos termos do item 
6.3.7 das empresas através dos sites: www.sifge.caixa.gov.br (CRF do FGTS), www.tst.jus.br (CND Trabalhista), 
https://autenticador.trt10.jus.br/ (Certidão de Distribuição Trabalhista), 
http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados),  
www.receita.fazenda.gov.br (Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Comprovante do CNPJ), 
http://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoId=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.VisaoValidacaoCertidaoIn
ternet (Certidão de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial); http://www.fazenda.df.gov.br  (Certidão de 
distribuição de ações Trabalhistas e Divida Ativa do Distrito Federal) e jcdf.smpe.gov.br (Certidão Simplificada), 
confirmando a validade e procedência das mesmas.  Diante do exposto e por estarem com as documentações de 
acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitadas as seguintes empresas:  
 
 
1) MGA – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP, portadora do CNPJ nº 10.942.402/0001-69, situado a: 
SHIN QI 16 CONJUNTO 2 CASA 24, Bairro : Largo Norte, Cidade de Brasiília-DF, CEP: 71.530-220;  
 
 
2) ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA, portadora do CNPJ nº 11.082.121/0001-46, situado a: 
SRTVN QUADRA 701, CONJUNTO C 124 SALA 313 ALA A, CENTRO EMPRESA EMPRESARIAL, Bairro: Asa 
Norte, Cidade de Brasiília-DF, CEP: 70.719-903;e  
 
 
3) SERVARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, portadora do CNPJ nº 22.214.634/0001-80, situado a: 
Rua 10 chácara 167, nº 26, sala 02, Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires, Cidade de Brasília-DF, CEP: 72.007-
335.  
 
 
A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro concedeu aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) 
dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Considerando que, após ter 
transcorrido o prazo recursal, as empresas participantes do presente certame não protocolaram recurso e/ou 
impugnações, esta Comissão de licitações agendou a abertura do envelope 02 – Proposta para o dia vinte e seis 
dias de julho do corrente ano às 15h30min e comunicou as empresas licitantes, através de disponibilização do 
mesmo no site oficial da municipalidade e/ou envio de e-mail, conforme documentos anexos ao processo. Diante 
ao exposto, aos vinte e seis dias do corrente ano, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se novamente a 
Comissão Municipal de Licitações Comissão Municipal de Licitações composta pelo Presidente: Paulo Reinaldo 
de Faria, Sílvia Carla Rodrigues de Morais e Vânia Patricia Zanesco e deu-se prosseguimento a abertura dos 
envelopes nº 02 – proposta. Procedendo-se a abertura dos envelopes de Proposta, conferidos e rubricados pela 
Comissão, sendo que após análise de rotina verificou-se que as propostas apresentadas pelas empresas estavam 
em conformidade com as exigências e solicitações contidas no instrumento editalício, inclusive quanto aos valores 
ofertados que estavam de acordo com a planilha orçamentária (anexo III). Em observância aos ditames da Lei 
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Complementar nº 123/2006 e suas alterações, não houve necessidade de aplicação do direito de preferência, haja 
vista as empresas serem enquadradas no regime de ME/EPP, respeitada a ordem de classificação. Após, 
solucionados todos os questionamentos inerentes ao presente processo, tendo em vista que as propostas 
estavam em conformidade com o Edital e levando-se em conta, exclusivamente, o critério de menor preço global a 
classificação ficou sendo a seguinte: 
 
 
1º) ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA, pelo valor global de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil 
Reais); 
 
 
2º) MGA – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP, pelo valor global de R$ 50.760,00 (Cinquenta Mil e 
Setecentos e Sessenta Reais); 
 
 
3º) SERVARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, pelo valor global de R$ 54.600,00 (Cinquenta e Quatro 
Mil e Seiscentos Reais); 
 
           A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para a empresa 
ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA, pelo valor global de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil 
Reais), conforme acima descrito. O Presidente da Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro deu 
por encerrada a presente sessão e concedeu aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos 
praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que 
vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações. Socorro, 26 de julho de 2016. 
 

 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Sílvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão  

Vânia Patricia Zanesco  
Membro da Comissão Suplente 

 


