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Ata referente ao julgamento da Documentação de Habilitação do Processo Licitatório 

65/2015,  Edital de CONCORRÊNCIA 11/2015, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE 
FOLHA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS COM 
VISTAS A DESONERAÇÃO DOS ENCARGOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. Aos vinte e quatro dias do mês de 
junho de dois mil e quinze, às 13:30 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de 

Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de licitações para o julgamento dos questionamentos 

das seguintes empresas participantes do certame BOTTIN CONSULTORIA LTDA ME, EL 

CONTABILIDADE LTDA ME, L.C. MATIERO - ME, ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA, AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS, ATHAYDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS , referente 

ao envelope n° 01 fase de habilitação apresentada nos autos do referido processo 

Referente a empresa EL CONTABILIDADE LTDA ME  em que Balanço não esta registrado no 

órgão competente referente ao item 5.1.5.2 do edital a  comissão de licitação julgou inapto 
sendo a mesma inabilitada.Com relação a empresa L.C. MATIERO - ME a mesma deixou 

de apresentar o Certificado de Registro Cadastral referente ao item 5.1.1.4 do edital, sendo 

que a lei de licitações 8.666/93 no seu Art. 22 § 2o estabelece que: 

 Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

A empresa também descumpriu ao item 5.1.1.5 do edital deixando de apresentar o registro da 

licitante na entidade competente. Diante disso a comissão de licitações julgou procedente a 
inabilitação da mesma.  Referente a empresa ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA a comissão de licitações analisou os atestado de capacidade técnica e verificou que os 

mesmos não são pertinentes e compatíveis com a natureza do objeto e termo de referência da 

licitação. Também verificou que  O balanço patrimonial não esta assinado por contador 

estando divergente do item 5.1.5.2 do edital e é referente ao exercício de  2013 sendo que no 



item 5.1.5.1 refere-se ao ultimo exercício social, a mesma também deixou de apresentar o 

Certificado de Registro Cadastral referente ao item 5.1.1.4 do edital o mesmo fato da empresa 

L.C. MATIERO - ME. Diante dos fatos a comissão de licitações julgou procedente o inabilitação. 

Referente a empresa AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS o balanço esta incompleto e 

apresenta apenas ativo e passivo, faltam demonstrações de resultado, demonstrações das 

mutações de patrimônio liquido, e demonstração do fluxo de caixa, como refere se o item 

5.1.5.1 do edital, também verificou-se que a contadora é funcionária da empresa Nunes e 

Amaral Advogados, sendo que a empresa licitante é Amaral e Barbosa Advogados, destaca-se 

que o CNPJ do registro da carteira de trabalho é o mesmo de ambas as empresas , no entanto 

não identificamos alteração contratual ou documento de alteração de razão social juntamente 

com os demais documentos e habilitação, desta forma a comissão julgou inabilitada a 

empresa.  Referente a empresa ATHAYDE & ADVOGADOS ASSOCIADOS  O balanço não esta 

registrado na entidade competente, o termo de abertura e encerramento do livro diário 

consta que o registro foi cancelado tornando o mesmo sem efeito e portanto não atendeu o 

item 5.1.5.2 do edital. Como o mesmo apresentou um documento com carimbo "sem efeito" a 

comissão inabilitou a mesma. Com relação as licitantes, apenas a empresa BOTTIN 

CONSULTORIA LTDA ME esta classificada para a próxima fase do certame. Fica aberto o 
prazo para manifestação de recursos pelo período de 5( cinco) dias úteis a partir da 
data de publicação da presente ata. nada mais havendo a tratar a comissão encerrou 
a presente ata que será publicada no site da prefeitura. 
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