ATA DO ATO DE ABERTURA DO ENVELOPE
REFERENTE AO CONVITE CFESS Nº 5/2016

“HABILITAÇÃO”

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede do
Conselho Federal de Serviço Social, sito a SCS, Quadra 02, Edifício Serra Dourada,
Salas 312/318, Brasília, Distrito Federal, foi realizado ato público para abertura dos
Envelopes “Habilitação” referentes ao Convite CFESS n° 05/2016, que objetiva a
contratação de serviços de diagramação de textos e imagens, editoração eletrônica,
incluindo digitalização e tratamento de imagens/fotos, criação de ilustrações e de ícones
(quando necessário), infografias (gráficos e tabelas), utilizando banco de imagens
relativo aos temas abordados pelo CFESS, principalmente direitos humanos, políticas
públicas, política sociais, Serviço Social, dentre outros, para os itens constantes do
Termo de Referência (anexo I). Presente ao ato Gleyton Carvalho Amacena, membro da
CPL. Acudiram ao presente edital, apresentando os envelopes contendo os documentos
de Habilitação e proposta de preços até às quinze horas, da presente data, as seguintes
empresas: MP Áudio e Vídeo Ltda; Fernando Alves de Melo-ME; Shitsuke
Consultoria Ltda; Mariano Nogueira do Vale 07289433602; e Frisson
Comunicação e Marketing Ltda Epp. Entregaram os envelopes nº I e nº II, porém
deixaram de participar do presente ato as empresas: Fernando Alves de Melo-ME;
Shitsuke Consultoria Ltda; e Mariano Nogueira do Vale 07289433602. Ato
Contínuo a Comissão iniciou a abertura dos Envelopes “Habilitação” e após rubricouas. Após repassou-os para o licitante, para que fossem feitas as apreciações e exames
dos documentos de habilitação, e após rubricar a documentação de todas as empresas
participantes. Em seguida esta CPL/CFESS facultou a palavra ao licitante e indagou se
havia algum fato a ser consignado em Ata. A empresa Frisson Comunicação e
Marketing Ltda Epp manifestou interesse em indagar o seguinte: a) a empresa
Fernando Alves de Melo-ME apresentou o documento FGTS com data de validade
expirada em 01 de agosto de 2016; b) a empresa Fernando Alves de Melo-ME
apresentou atestado de capacidade em nome da ACNUR sem qualquer forma de
autenticação; c) a Empresa Shitsuke Consultoria Ltda apresentou certidão negativa de
débitos trabalhistas com validade expirada; d) A Empresa Shitsuke Consultoria Ltda
apresentou certidão de falência e concordata com data de emissão do dia 15 de fevereiro
de 2016, sendo que não consta data de validade, por essa razão solicito que a
CPL/CFESS julgue o documento como expirado por se passar mais de 5 (cinco) meses
de sua emissão; e) a empresa MP Áudio e Vídeo Ltda não apresentou balanço
patrimonial e demonstrações contábeis conforme solicita no item 3.4.2. do edital. Na
oportunidade, a empresa MP Áudio e Vídeo Ltda se manifestou informando que
balanço patrimonial e demonstrações contábeis são dispensáveis para Micro empresas
cadastradas no simples. Ato Contínuo, a CPL/CFESS informou que o julgamento da
habilitação será feito pelos Membros da Comissão e o seu resultado será informado até
às 18h do dia 05 de agosto de 2016, por meio de fax e/ou endereço eletrônico. Ficam em
poder da Comissão Permanente de Licitação os envelopes “Proposta de Preço”,
lacrados em um único envelope, contendo as rubricas, no fecho, dos representantes das
empresas presentes a este Ato. Extrair cópia desta para as empresas que compareceu ao
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ato e dar ciência as participantes que deixaram de comparecer por meio de fax e/ou
endereço eletrônico. Esta Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a
tratar, o presente Ato foi encerrado às 16h10min.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Membro da CPL/CFESS

MP Áudio e Vídeo Ltda

Frisson Comunicação e Marketing Ltda Epp
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