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ATA DO PROCESSO RELATIVO AO TR 01/2020 
Reunião virtual para abertura dos envelopes de documentação 

RETIFICAÇÃO 
 
 

ABERTURA DA REUNIÃO 

Em reunião virtual, via aplicativo ZOOM, realizada no dia 3 de setembro de 2020, 
às dez horas, cujo acesso foi disponibilizado publicamente no Termo de Refe-
rência 01/2020, reuniram-se Fernando Verissimo, Gabriella de Mello e Marcia 
Chaves Fernandes, representando a Academia Brasileira de Ciências, o Douglas 
Pimentel, representando a Carioca Consultoria, o Filipe Medina da Silva, repre-
sentando a PLM e a Raquel Ribeiro, representando a Atlantida. 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

Foram sete as empresas que apresentaram documentação, buscando habilita-
ção para a concorrência. A saber: Atlantida Multi Contabil Contadores Associa-
dos (CNPJ 04.722.066/0001-46), Carioca Consultoria e Auditoria Ltda. (CNPJ  
11.977.876/0001-09), Consulplan Consultoria e Auditoria Ltda. (CNPJ 
28.011.971/0001-56), Contac Contabilidade Assessoria e Consultoria 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 Contabilidade Eireli 
(CNPJ 13.408.249/0001-82) e PLM Auditoria e Consultoria Ltda (CNPJ 
32.681.701/0001-20). 

REGISTRO DE PENDÊNCIAS E HABILITAÇÃO 

Ficou registrado durante a reunião que a empresa Carioca deixou de apresentar 
prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal, 
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, prova de regularidade 
para com a Fazenda Estadual e Municipal e certidão comprobatória de regulari-
dade junto à Justiça do Trabalho. A Carioca, portanto, torna-se inabilitada para 
competir neste processo. 

Ficou registrado durante a reunião que a empresa Consulplan deixou de apre-
sentar prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, prova de regulari-
dade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), e certidão comprobatória de regularidade junto à Justiça do Trabalho. A 
Consulplan, portanto, torna-se inabilitada para competir neste processo. 

As demais empresas foram habilitadas. 

ENCAMINHAMENTO 

No momento da divulgação desta ata, um link para baixar toda a documentação 
analisada nesta reunião será disponibilizada para as sete empresas interessa-
das. A ABC aguardará cinco dias úteis para receber eventualmente 
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questionamentos sobre a habilitação das empresas. Não havendo nenhuma al-
teração neste resultado, a reunião do dia 14 de setembro para análise de pro-
postas fica confirmada, no horário divulgado no TR 01/2020. 
 

Niterói, 3 de setembro de 2020 
 
 
 

Fernando C. A. Verissimo 


