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o eRESTDENTE DA colvr¡ssÃo DE ucrnçöes Do sERVrço NAcToNAL DE

APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP

coruconnÊNCtA n e ozlzoLS-Tipo Técnica e Preço

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o ne

L0.935.384/00QL-9, com sede na Alameda Grajaú, 60,23e andar - Alphaville -
Barueri - SP CEP: 06454-050 neste ato representada por sua sócia gerente
procuradora Sra. Roseane Maria da Silva, inscrita no CPF sob o ns 160.883.9L7-47,
vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos itens L1.1

a L1.8 do Edital, apresentar:

CoNTRARRAZöES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pela licitante
MACTEL ASSESSORES S/S LTDA - EPP.

Em 17 de Dezembro de 2018, ocorreu sessão para análise dos documentos de
habilitação apresentados pelas empresas participantes. Resultando na correta
habilitação da licitante TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA por ter
cumprido integralmente com o edital ne OO2/20I8.

Contudo, a licitante não contente com o resultado, apresentou Recurso
Administrativo, visando à inabilitação da empresa supracitada.

Abaixo, elenca fatos e considerações jurídicas que embasam e ratificam a habilitação
da empresa TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA no certame em
questão.

A licitante dividiu as argumentaçöes em dois blocos distintos e as respostas serão
dadas item a item conforme segue:

A. DA INABILITACÃO ECONôMICO.FINANCEIRA DAS CONCORRENTES

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, embora habilitada, apresentou
suas demonstraçöes contábeis de forma incompleta, e deverá ser inabilitada
consoante preconiza do item 5.9.5 do edital.

Verifica-se, mais uma vez, a apresentação de SPED SEM OS TERMOS DE ABERTURA E

DE ENCERRAMENTO.

lsso porque a licitante apresentou os respectivos termos correspondentes ao ano de
2OL6 e não ao ano de 2OL7 como manda o item 5.9. I do instrumento convocatório.
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Além disso, não apresenta, conforme manda a Resolução CFC ns 1.L85/09 e o CPC, a

demonstração do resultado abrangente - DRA: esta é obrigatória, inclusive, segundo
dispõe a na NBCTG26 (R3), item L0, "(ba)".

Argumentação da empresa :

Este fato apresentado pela licitante MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - EPP está
incorreto, visto que toda a demonstração contábil enviada foi retirada na mesma
data através da ferramenta SPED, conforme solicitado em edital.

Pode ter havido duplicidade (arquivo de 2016) quando da juntada de documentos,
NO entanto, O TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO com data de 2OT7

também seguiu juntamente com os demais arquivos que compõem o balanço,
conforme segue:
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 0110112017 a3111212017 CNPJ: 10.935.384/0001-98

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Nome Empresarial

NIRE 35223393834

CNPJ 1 0.935.384/000'1 -98

Número de Ordem 12

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31t12t2017

TERMO DE ABERÏURA

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

BARUERI

09/06/2009

31237

TERMO DE ENCERRAMENTO

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DIARIO GERAL

12

31237

01t01t2017

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

{" Sy;r;i I
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
90.4C.74.28.7C.A9.B.2.52.12.E8.D4.28 4D.48.D8.04.6F.27.23.FA-2, nos termos do Decreto n" 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Período da Escrituração: 0110112017 a3111212017 CNPJ: 10.935.384/0001-98
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Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data de término 31t12t2017
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Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Página 2 de 2
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Com relação ao DRA nossa empresa é desobrigada da entrega conforme resolução
CFC ns ],I85/2OO9 e pelo CPC 26.

Além disso, a resolução CFC ne.1..255/09 - NBC TG L000 - permite que PME's
elaborem e apresentem a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados em
substituição da Demonstração do Resultado Abrangente e da Demonstração das

Mutações do Patrimônio Líquido, se as únicas alterações no patrimônio líquido
durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas
derivarem do resultado, de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos
anteriores e de mudanças de polítícas contábeis.

B. DA INVALIDADE DAS DECLARACöES RPRESENTADAS PELA TANTUM GROUP

As declaraçöes firmadas por esta concorrente apresentam a firma da sócia Roseane
Maria da Silva, no entanto, esta cotista não tem poderes para a representação
isolada da empresa, eis que não possui poderes administrativos, segundo contrato
social.

Consoante se pode verificar pelo contrato social, mais especificamente pela Cláusula
6 do instrumento, somente tem poderes de representação da empresa ativa e

passivamente, os sócios André Ribeiro Coutinho, Fanny Schwarz, Jarbas Cerávolo
Guimarães e Mathias Peter.

lnclusive, o Parágrafo Primeiro da referida cláusula prevê a outorga de poderes
administrativos da empresa à outras pessoas, até mesmo não sócios, no entanto
através de instrumento firmado pelos sócios administradores em apartado, o que
não foi realizado para o processo licitatório do SESCOOP.

Ocorre que a sócia responsável pela assinatura das declarações da licitante, Sra.

Roseane Maria da Silva, não figura na Cláusula 6e do contrato social, e, portanto, não
tem poderes administrativos. Do mesmo modo, não se localiza nos autos do
processo ad m i n istrativo docu m ento conferindo-lh e poderes para ta nto.

Argumentação da empresa :

Novamente o fato apresentado pela licitante MACIEL ASSESSORES S/S LTDA - EPP é

incorreto e equivocado, dada que a procuração outorgada foi encaminhada
juntamente com os demais documentos de habilitação, lhe conferindo poderes para

tanto, de acordo com o item 2, grifado no referido instrumento, conforme segue:
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I" TABELIÄO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS B TÍTULOS DE SANTANA DE PARNAÍBA

Municfpio e Comarca de Sant¡na de Pamalba - Estado de São Paulo
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t'TABEITÂo D€ fl{trAg E PRotEofro oE

CIDAI}E DE LlvRoTz
COûIARCA O€ gÁ}ffA¡¡A DE PARi|ÁISA

-Í'tv e

LIvRo n¡. zn pÁ,GntA N" ots

pnocuucÃo r¡stnxtg oun plz:

Outorgante: TÂNTI M CROITP CONSULTOruA EMPRDSAruAL LTDÀ
Outorgndos: ROSEANE MARI,{ DA SILVA c outr¡

SAIBAM quanto's este plrblico instrumento de procuração bast¡¡te virem
que ¿¡os quinzc (15) dias do mês de seternbro (09) do ano de dois mil e dezesseæ (2.017),

¡¡esta oid¡de e com¡¡co de Sa¡ø¡a de Pam¡lbs, Est¡do de São Paulo, República Federativa

do Brasil, em cartóriq perante mim Antonio Augusto Rodrigues Crua T¡beliib, que esto

subscreve, e d¡ Escrevente Autorizad¡, Lilian Sitvia Feneira Mu¡t¡ Zuchini, comparereu
oomo 'OATOAG,4NTE\ a empresa TANTITM GROITP CONSULTORIA
EMPRESAR¡AL LTDA.. com sede na Alrmeds Gr¡ja[ no 60, 23'a¡dar, S¡las 2306,
2307 e 2308, Alphaville Indusuial, em Barueri.SP, CEP 06454-050, inscrito no CNPJ nó

¡0.935.384/0001-98 e NIRE 35.223.393.834, rrcste ato epresentada pcloc sócios, Sr.

ANI|RE RIBEIRO COUTINHO, brasileiro, cosado, economista, portador d¡ cédula de
identidade RG. n' 33.583.276SSP/SP, inscrito no CPF/lvfF. n" 789.681.434{4, residente e
domiciliado à Rrn Ca¡los lVeber, no 757, 

^pto.22l, 
Bloco B, Vila Lcopoldina, em São

PauloSP; FANNY SCEIVARI¿, brasileirq solteirq administodor¡ de empresas,
portadora d¡ céduls de identidade RG. no M-7.480.672-SSP/IvíG, irccrita no CPF/MF. n"
027.819.03&71, resídente e domicilíeda na Ru¡ Dard¡¡relos, n" 4tl, sýo. 1233, Allo de
Pinhei¡oe, ern São Paulo'SP; SEUNG EYUN LEE, sul coreano, cosa&, ørgenheiro
eleüônico, portador da códula de identidade para estrangeiro RNE no W 081094Q
CGPI/DIRÐÿDPF, insc¡io no CPFÂvtF. no 148.078.688-88, rcsidente e domiciliado n¡
R¡¡¡ Consta¡tino de Sousa, no 170ó, Campo Belo, em São Paulo-SP; e MATEIAS
PETTR EERMANN MANGELS, brasilciro, casado, engcnheiro, portador da cédula dc
identidade RG. no 5.624.858-SSP/SP, i¡¡scrito no CPF/MF. n" 5?0.294.588-34, residente e
domiciliado na Rr¡¿ ComendadorBliasTanur, n" I158, Alto da Boa Vistq sm São Paulo-
SP, em conformid¡de com s clôusul¡ e, da 12! albtação conbatual consolidada dar¡¡la'&
MßsnÛn, rcgistrada ns Junto Comcrcirl do Est¡do de São P¡ulo (JUCESP) sob n'
295.795117-7 em 2810612017 e ficha cadasùal da junta comerci¡t obtida via intemet em
dals & lslÛgn0l7, cuja cópia fica arquivada ncste cartório em pssts púpr¡¡ n¡ ordern ¡n
10.100.- Os represetrtsnbs da outorgrnte declar¡m, sob as penas da læi, que nio existem
alteraç¡es estatutÁrias dB outorg¡nte, posûeriorcs aos seu¡¡ atoa sociaáriæ supra
menciomdos.- Os presenles, juridicomente capszes, aqui vindos especialmenÞ påra €ste

¡to, identiñcados por mim escrcve¡¡te, face ¡os documentos apesentadoc e acima
mencionados, do que dou fé. E, persnte mim, pela OUTORGANTE, n¡ fo¡ma como yìem

rcpresenta&, me foi dito gue por estc público insrr¡mento e n¡ ¡nelhor forma de dircito,
NOMEIA E CONSTITUI, su¡s bastante UPROCAßADORÁSD, Srta- ROSEANE
MAruA DA SILVA. brasileira, soltcirg administrsdors de empresas, portadora da cédufe
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de identidade RG. 24.599.445-2-ssP-sp, inscrita no cpF/MF. n" ló0.883.9t8,47,
residente e domiciliad¿ ò Ru¡ Dr. Mário de Moura e Albuquerque, no 510, øn são pauto-
sP; e srta PATRTCIA ARoucK MÂTos. brasiteira, solteir¡" formada em comunicaso
social, portadora d¡ cédul¡ de idcntid¡de RG. 25.s99.132-5-ssp-sp, inscrit¡ no cpF/MF.
n' 195.223.528{1, residente e domiciliada à Ave¡ida Airton senn4 no 100, Apartanento
201' bloco D, Polvilho, cajamar em são paulo; as quais confcre podcrcs exclusivos para:
l) rcnpre un (01) procuredor em conlunto com um do¡ róclo¡ ¡dml¡i¡lr¡¡torer d¡
oulorgrnt!: abrir, manter, movimentar ou ense¡¡ar contos çonentes e,/ou cadeni€tas dc
pouptnç! e/ou contes de aplicações c investimenùos, em quaisquer estabplecimentos
bancfuios, caixås Econômicas, caim Emnômiø Federal. inclusive no Banco do Brasil
5.A.. Banco Bmd¿sco S.Å nntrõ lhti S Á e qualquer estabelecimento b¡ncório no
exterioq podendo fazer aplícaçôes e investimenlos, bem como os rcspectivos rcsgstes,
rcnovar ou osginar proposlas ou conbrtos pa¡a obtençio de c¡fões de crédito e cheques
especiais; endæsar cheques pøra depósitos, fazer depósitos e retirs&s, emitir e assinar
cheques, solicÍtar saldos e extrrtæ de contÂs; requisitar taloes de cheques, assinar contratos
de cômbio de qualquer natureza, carta fiança bancário, leasing e assinar o que prcciso for,
incluive ordens de saque; rutorízar débiûos, descontos, pagamentos, pronogações e
ransferências de valores, cad¡strar usuó¡ios e solicit¡r senha aos esbbelecimentos
bancários pan operações vi¡ internet ou ouüos silemas remotos oferccidos, contrair
empréslimos; subst¡belec€r outro procurador legal de mesmos poderes; 2) qurtquer um
dor procondoree rglndo Lohd¡nentc, assinar quatquer conüaûo de compra de qualquer
ns.h¡r€za, liwos ñscais e contábeis, balary¿E potrimoniais, dcmo¡utr¡tivos de rcsultado,
regishos de marca, ou ainda, venda dc serÿiços objeto da empr€ss; represe¡tå-la perar¡te
rcprtiçôes públicas e autarquias, quer sejam Fed€rÀ|, Esúrdual, Municipal, INCRA INSS,
sABEsP, TRE, Receít¡ Federnl, sindicatos, consclhos, Delegacias, Ministérios e Justiça
do Trobolhq ELETROPAULO, Empresas cststris ou mist¿s dc qualqrær nû¡¡ez¿
participar dc licitûções públicas de qurlqucr espécie, representáJa perante empresas dc
ælefoni¡ øn geral, podcndo tudo requerer e ossina¡ em nome da outorgante e de seu
interesse; rcpresentáJa perante sss€mblei¿s de condominio e de socied¡des, quer Getais,
o¡dinárias ou Extrrcrdinárias, incl¡¡sive rcuniões de conselho de Adminisraçåo dc
sociedades; podendo fazcr decla¡ações de bens e de rendimentos e aquelas ¡elacion¡das
com s Prsvidêncía soci¡!, bom como ouras qruisqræç pagü ou rccebcr restituições ou
devoluções de rimposæs, taxss, tribtdos, multrs, emolumenlos e ouûls quaisquer
importâncias; podendo r€corer, alegar, conæstar, provar, retinar, juntar e descnuanhar
documentos e po$is; conüatar e conlituir advogados investindo-oc dos poderes da
clÁr¡sula 'ASJUDICIA ', psrs o fom cm gcral, para representá-l¡ em qualqrær Julzo,
Instância ou Tribr¡nal, po&ndo propor conbs quøn de direito as ações comp€tsntes e
defendê-la nss conlrárias, seguindo'r,mac e outr¡s até fiml decisão, intcrpondo os r€cußos
legais e acornponh¡¡doos; podendo também, confcrir-lhes os poderes espccieis para
bmsigir, desistir, lirmar compromissoa, receber e dar quiação; podendo conùsrsr e
constituir contado¡rs pora represenÉ-la junlo ùs entid¿des competcnles; ørñrq pralicar
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I'TABELTA,O DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TfTIJLOS DE SANIANA DE PARNAIBA

Municlpio o Comarca dê Santana de Pa¡nalba - Estado de São Paulo
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO tsRAS!L
Estado de Sáo Paulo

CERTIDTíO

Antonío Augusto Rodrigues Cruz, Tabelião, nos
termos do artigo 6o, inciso II da Lei no 8.935/94, CERTIFICA ser esta cópia
reprográfica reprodução fiel da procaração laÿrada aos 15/09/2077, nas

póginas 085/087, do livro de escríturas, procurações e testamentos t o

777, deste cartório, dou mois, que nño consta à margem do
mesmo ato, até a
substabelecímento. Eu,

anotações de revogação ou
das Chagas Lima,

Preposta, a digitei e ilian Silvia Ferreira
Murta Zuchini, do Tabelião, a

Santqna de 3 de maio de 2018.

SILVIA FERREIRA MI]RTA ZUCIIIM
SUBSTITUTA DO T

(Lei Federal8.93

cor.l,çÃo
Cartório.................R$ 37,25
Ao Iiqt¡¡ln ...tru$ 10,59
IpESp....................R$ 7,24
AoMunicípio........R$ 0,74
4oMP...................R$ 1,79
Reg.Civil..............RS 1,96

Trib. de Justiça......R1$ 2,56
Sta.Casa...............R$ 0.37
TotaI.................... .R$ 62,50
Guia 0l 8/18 Recibo 66212
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4.CONSr DERAçOES FTNATS

Consideramos, a partir da apresentação dos documentos juntamente com as

argumentações apresentadas, que as razões expostas para inabilitação não condiz
com o processo entregue e já aprovado pela SESCOOP e aguardamos o deferimento
da habilitação da empresa para que possa continuar no processo de concorrência
OO2/20L8, participando então da sessão pública de abertura dos envelopes ne 02 e
03.

Sem mais no momento, aguardamos apreciação desta contrarrazão.

Barueri, 09 de Janeiro de 2019.

Rosea e Maria da Silva

Sócia Gerente Procuradora

Al. Groioú, 60, 23" ondor - solo 230ó - Alphoville - Borueri - SP I CEP:0ó454-050

www.symnetics.com.br


