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CONVITE Nº 006/16 
PROCESSO CPL Nº 1769/16 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” COM A FINALIDADE DE CONTRATAR 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE 

  
ATA DE SESSÃO 

 
Às nove horas do dia cinco de setembro de dois mil e dezesseis, na Rua Pedro de 
Oliveira Neto nº 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações - CPL, composta por Cláudia Ap. Ferreira, CPF: 106.112.528-99, 
Marcelo Tadeu de Almeida Brasil, CPF: 160.126.658-81 e Cristiane Rodrigues 
Sueiro dos Santos, CPF: 216.337.688-56, sob a presidência da primeira, com a 
finalidade de proceder ao recebimento dos envelopes relativos à licitação em 
epígrafe, que teve como proponentes as seguintes empresas: Glip Office serviços 
Contábeis Ltda, inscrita no CNPJ do MF sob n° 09.197.847/0001-55, no ato 
representada pelo senhor Luiz Antonio de Oliveira, CPF nº 834.883.408-72, 
empresa Melo & Melo Auditores Independentes – EPP, inscrito no CNPJ do MF 
sob n° 78.583.788/0001-01 no ato representada pelo senhor Alfeu de Melo, CPF 
nº 003.589.679/53, e empresa Exacta Serviços, RH e Gestão Ltda – ME, inscrita 
no CNPJ do MF sob n° 06.247.976/0001-40, no ato representada pelo senhor 
João Carlos F. de Oliveira, CPF nº 068.388.288/04, a empresa BDO Auditores 
Independentes, foi representado pelo senhor Ricardo Antonio Gonçalves, CPF nº 
176.834.128/13, teve seus envelopes nº 01 e nº 02 devolvidos devidamente 
lacrados com base no item 2.1.1 do edital por se tratar de licitação exclusiva para 
ME, tendo em vista que tivemos três empresas na condição de ME. Iniciados os 
trabalhos, foram recebidos, rubricados e abertos os envelopes nº 01 da 
habilitação, sendo os documentos neles constantes rubricados por todos os 
presentes. Após detidas análises e considerações, entendeu a CPL que as 
mesmas atenderam todas as condições do edital, sendo portanto Habilitadas. 
Estando todas as licitantes devidamente representadas e declinando do prazo 
recursal, foi dado prosseguimento, passando-se a abertura dos envelopes da nº 
02 – Propostas, a CPL constatou que as mesmas atenderam todas as condições 
do edital sendo portanto classificadas da seguintes forma: Em 1º lugar a empresa 
Melo & Melo Auditores Independentes – EPP, com o valor total de R$ 18.700,00, 
2º lugar empresa Glip Office serviços Contábeis Ltda com o valor total de R$ 
22.000,00 e 3º lugar a empresa Exacta Serviços, RH e Gestão Ltda – ME, com o 
valor total de R$ 29.000,00. Estando as licitantes devidamente representadas, as 
mesmas desistem do prazo recursal. Nada mais havendo a se tratar, lavrou-se a 
presente ata que por todos segue assinada 
 

Sorocaba, 05 de setembro de 2016. 
 

Pela Comissão 
 
 

Pelos Licitantes 


