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ATA DO PROCESSO RELATIVO AO TR 01/2020 

Reunião virtual para análise de recursos 
 

ABERTURA DA REUNIÃO 

Em reunião virtual, via aplicativo ZOOM, realizada no dia 1 de outubro de 2020, 
às dez horas, reuniram-se Fernando Verissimo, Gabriella de Mello e Sônia Jac-
klen, representando a Academia Brasileira de Ciências para análise de recurso 
a concorrência. Em 21 de setembro passado, a Atlantida Multi Contabil Conta-
dores Associados (CNPJ 04.722.066/0001-46) entrou com recurso questionando 
o resultado da concorrência 01/2020, para escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços Contá-
beis e Fiscais e de Administração de Pessoal, incluindo todas as obrigações Fis-
cais e Trabalhistas. O motivo é que a empresa PLM Auditoria e Consultoria Ltda 
(CNPJ 32.681.701/0001-20), declarada vencedora da concorrência, não com-
provou que existe e exerce suas atividades há pelo menos 3 (três anos); 

CONFERÊNCIA DOS FATOS 

Os cadastros da PLM no Ministério da Fazenda, no Sistema Nacional de Registro 
de Empresas Mercantis – SINREM e no Alvará municipal de Licença para Esta-
belecimento demonstram que a empresa começou seu exercício sob este CNPJ 
em fevereiro de 2019, portanto há menos de 2 anos. Nenhum outro documento 
apresentado, por quaisquer partícipes, altera este fato. Desta forma, em obedi-
ência às regras claras do certame, aos quais a ABC está vinculada, regras estas 
que não foram, frise-se, questionadas tempestivamente por qualquer dos partí-
cipes na disputa, impõe-se a desqualificação da PLM.. 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

Foram sete as empresas que apresentaram documentação, buscando habilita-
ção para a concorrência, mas apenas cinco foram consideradas habilitadas na 
reunião do dia 3 de setembro. A saber: Atlantida Multi Contabil Contadores As-
sociados (CNPJ 04.722.066/0001-46), Contac Contabilidade Assessoria e Con-
sultoria SS Ltda. (CNPJ 07.633.089/0001-72), DLG Consult Serviços Contábeis 
e Fiscais Ltda. (CNPJ 14.778.846/0001-61), Grupo Realcad Serviços de Conta-
bilidade Eireli (CNPJ 13.408.249/0001-82) e PLM Auditoria e Consultoria Ltda 
(CNPJ 32.681.701/0001-20). 

ENCAMINHAMENTO 

A empresa Atlantida Multi Contabil Contadores Associados será convocada para 
assinar o contrato. 
 

Niterói, 1 de outubro de 2020 
 
 

Fernando C. A. Verissimo 


