
 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 
Recebimento dos Envelopes (Documentação e Proposta Comercial) e abertura dos 

Envelopes n. 1 relativos à Documentação. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003/2015 
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2015 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Assessoria 
Contábil e Financeira ao CAU/SC. 
 
Aos seis dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14:00h (quatorze 
horas), na Sede do CAU/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, CPL, designados conforme Portaria Ordinatória nº 54/2015, 
para realizar os procedimentos inerentes à sessão da Licitação em epígrafe, conforme o 
Edital respectivo e seus Anexos. O presidente da CPL deu início à Sessão esclarecendo aos 
presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e 
procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão. Primeiramente 
nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes entregues à CPL, 
distintos e fechados, com a Documentação (envelope n. 1) e a Proposta Comercial 
(envelope n. 2), até o horário limite determinado no aviso de licitação e conforme exigido 
no item 6 do edital convocatório, e seus respectivos representantes, devidamente 
credenciados, consoante o preâmbulo do edital, comprovando que possuem poderes para 
praticar atos inerentes ao certame, quais sejam: 
 

 
Em ato contínuo, a CPL rubricou os envelopes recebidos, Documentação (envelope n. 1) e 
a Proposta Comercial (envelope n. 2), e solicitou a rubrica dos representantes presentes. 
Em ato contínuo, a CPL fez a abertura dos Envelopes n. 1 relativos à “Documentação”, 
sendo posteriormente, todas as vias, rubricadas pelos seus respectivos membros da CPL e 
pelos representantes das Licitantes. O presidente da CPL indagou aos representantes das 
licitantes presentes se havia alguma consignação ou observação a ser feita em Ata, sendo 
que a representante Roseli Eni Militz consignou em ata dúvida relativa ao atestado de 
capacidade técnica apresentado pela licitante CONTASSC CONTABILIDADE E ASSESSORIA 

Nome da Licitante, CNPJ Nome do Representante, RG 
RG CONTADORES ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 
83.713.123/0001-05 

Roseli Eni Militz, RG 4.050.420 

SEECON CONTADORES ASSOCIADOS 
SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ: 
08.931.979/0001-23 

Karin Astrid Schauffert, RG 
4.136.043-6 

CONTASSC CONTADORES ASSOCIADOS 
S/S EPP, CNPJ: 02.168.855/0001-51 

Rogerio Lino Silveira, RG 2045033 

ACC – AUDITORIA, CONSULTORIA E 
CONTABILIDADE EIRELI, CNPJ: 
20.598.960/0001-02 

Sem representante presente à 
sessão 



 

 

S/S EPP, visto ser atestado proferido por empresa de economia mista, e solicitou cópia do 
mesmo, prontamente disponibilizada à representante pela CPL. O Presidente da CPL 
consignou que o certame busca selecionar licitantes com experiência prévia em 
contabilidade pública, e a licitante CONTASSC apresentou atestado de sociedade de 
economia mista, pertencente à classificação da Administração Pública Indireta, logo 
sujeita, em tese, às regras de Contabilidade Pública. Ainda, instou o representante da 
empresa CONTASSC a declarar, sob as penas da lei, que atuou na empresa atestante com 
base nas normas da Contabilidade Pública, e obteve resposta positiva. A mesma 
representante da licitante RG Contadores S/S, acompanhada dos demais representantes 
das empresas licitantes presentes na sessão apontaram que apesar de a licitante ACC- 
Auditoria, consultoria e Contabilidade EIRELI-ME possuir registro de seu ato constitutivo 
na Junta Comercial do Estado de Goiás, as demonstrações contábeis apresentadas por 
aquela licitante não possuíam prova de estarem registradas/autenticadas na/pela Junta 
Comercial, e requereram a inabilitação da empresa licitante. Após deliberação, os 
membros da CPL reputaram, com base no art. 1.181, caput, do vigente Código Civil 
brasileiro, como procedente a alegação das licitantes requerentes e decidiram, por 
unanimidade, inabilitar a empresa ACC- Auditoria, consultoria e Contabilidade EIRELI-
ME, pelo não atendimento integral da legislação empresarial pertinente ao certame, cuja 
hierarquia de lei deve reger a interpretação do Edital que é mero ato administrativo. Com 
relação às demais licitantes presentes, analisada integralmente a documentação dos 
envelopes 01, a CPL julgou que todas as licitantes, à exceção da empresa ACC- Auditoria, 
consultoria e Contabilidade EIRELI-ME, atenderam as disposições dos itens 9 e 10 do 
Edital, e as declararam habilitadas, nos termos do item 7.5 do Edital.  Após isso, o 
Presidente de CPL informou que será publicado no Diário Oficial da União a decisão 
quanto à habilitação, bem como a intimação para apresentação de eventuais recursos 
contra a decisão da CPL, nos prazos previstos no art. 109, I, “a”, da Lei n. 8666/93. Nada 
mais a registrar em Ata, a Comissão Permanente de Licitação, às 17:00hs, encerrou a 
análise e julgamento dos documentos de habilitação. Após, sem mais nada a consignar, a 
Ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos Membros da Comissão Permanente de 
Licitação e representantes credenciados. 
 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
 


