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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO 

 
Processo Licitatório/PMT n° 0104/2017  

Tomada de Preço/PMT nº 008/2017 
 

Processo Licitatório/FMS n° 034/2017  
Tomada de Preço/FMS nº 002/2017 

 
Processo Licitatório/FMAS n° 026/2017  

Tomada de Preço/FMAS nº 003/2017 
 

Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 005/2017  
Tomada de Preço/TRIUNFOPREV nº 002/2017  

 
Ata da Sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços do 
Processo Licitatório/PMT n° 0104/2017 Tomada de Pre ço/PMT nº 008/2017 Processo 
Licitatório/FMS n° 034/2017 Tomada de Preço/FMS nº 002/2017 Processo 
Licitatório/FMAS n° 026/2017 Tomada de Preço/FMAS n º 003/2017 Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV n° 005/2017 Tomada de Preço /TRIUNFOPREV nº 002/2017, 
que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física para prestação de 
serviços profissionais técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa e 
gerencial nas áreas contábil e financeira da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, no Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE, no Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE 
e no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 
TRIUNFOPREV. 
 
Aos três dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e dezessete), nesta Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Triunfo, sito a Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, reuniram-se, às 08:30  (oito e trinta) , 
em sessão pública com a presença dos  membros da Comissão Permanente  de Licitação, 
Sra. Maria Cláudia Lima Barros , presidente, Sra. Maria Goretti Ferreira da Silva , 
secretária e o Sr. Elizeu Antônio dos Santos , membro, nomeados  pela portaria  Nº 
0538/2017 e, abaixo assinados, encarregados, nos termos do Processo Licitatório/PMT n° 
0104/2017 Tomada de Preço/PMT nº 008/2017 Processo Licitatório/FMS n° 034/2017 
Tomada de Preço/FMS nº 002/2017 Processo Licitatório/FMAS n° 026/2017 Tomada de 
Preço/FMAS nº 003/2017 Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 005/2017 Tomada de 
Preço/TRIUNFOPREV nº 002/2017, de dirigir e julgar, e destinada a selecionar a melhor 
proposta para a contratação de pessoa jurídica e/ou pessoa física para prestação de 
serviços profissionais técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa e 
gerencial nas áreas contábil e financeira da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, no Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE, no Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE 
e no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 
TRIUNFOPREV. Com a finalidade de receberem e abrirem os Envelopes de Habilitação e 



 
 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – Triunfo-PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 
 

os Envelopes das Propostas, relativos à referida Licitação, consoante determinado no 
correspondente e edital. Abertos os Trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, pela 
Sra. Presidente, constatou-se a presença de 02 (dois) licitantes, a Sra. Eziuda Maria de 
Sousa , inscrita no CRC/PE sob o nº 012705/0-8 e Empresa CERTAM Centro Regional de 
Treinamento em Administração Municipal LTDA - EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 
04.557.318/0001-29, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Wilson de 
Moura França, portador do CPF sob o nº 354.769.314-49, que  entregaram os 
correspondentes envelopes. Analisados os envelopes e achados de acordo com as 
exigências contidas nos referidos processos, bem como constatada a sua inviolabilidade, 
os mesmos foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
Licitante presente. Cumprindo as formalidades iniciais, passou-se a análise dos 
documentos de representação, em atendimento ao que pede o Item 5.1 a 5.4 do edital, 
apresentados pelas licitantes, o que foi constatado que todos atenderam ao solicitado, 
ficando ambos credenciados para o presente certame. Ato contínuo passou-se a abertura 
dos envelopes, pela ordem: HABILITAÇÃO conferidos os documentos apresentados, 
constatou-se que a Empresa CERTAM Centro Regional de Treinamento em 
Administração Municipal LTDA – EPP , não atendeu ao contido no Item 9.1.1.3. quanto 
da documentação relativa à Qualificação Técnica, deixando de comprovar nos atestados 
técnicos apresentados o registro dos mesmos no CRC, conforme pede o Item 9.1.1.3., “b”, 
como também não comprovou ter em seu quadro dois profissionais de nível superior , 
formados em Ciências Contábeis, conforme pede o Item 9.1.1.3., “e”, estando em 
desencontro com o instrumento convocatório, sendo julgada e considerada INABILITADA , 
e a Contadora Srª. Eziuda Maria de Sousa , atendeu no todo o contido no o instrumento 
convocatório, especificamente ao Item 9. do Edital dos Processos: Processo 
Licitatório/PMT n° 0104/2017 Tomada de Preço/PMT nº  008/2017 Processo Licitatório/FMS 
n° 034/2017 Tomada de Preço/FMS nº 002/2017 Process o Licitatório/FMAS n° 026/2017 
Tomada de Preço/FMAS nº 003/2017 Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 005/2017 
Tomada de Preço/TRIUNFOPREV nº 002/2017, sendo julgado e considerada 
HABILITADA . Para encerramento desta fase, foi dada a palavra aos presentes, dela 
nenhum fez uso, quando perguntados pela Srª. Presidente, se abriram mão do eventual 
direito de recurso quanto as habilitações apresentadas, todos disseram sim. Neste 
momento foi assinado o termo de desistência de recursos quanto à habilitação, dando-se 
por encerrada esta fase. Passou-se então, para a fase e abertura do envelope de 
CLASSIFICAÇÃO da Proponente habilitada, o que se verificou estar formalmente de 
acordo com o que pede o Edital dos referidos processos, com o que concordaram os 
presentes. Depois de realizada a apuração, constatou-se que a licitante Eziuda Maria de 
Sousa , inscrita no CRC/PE sob o nº 012705/0-8, apresentou proposta aos itens: para o 
item 1 (Prefeitura Municipal de Triunfo) - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) totalizando o valor 
global em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); para o item 2 (Fundo Municipal de 
Saúde de Triunfo) - R$ 2.000,00 (dois mil reais) totalizando o valor global em R$ 28.000,00 
(Vinte e oito mil reais), para o item 3 (Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo) - 
R$ 1.000,00 (Um mil reais) totalizando o valor global em R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), 
e para o item 4 (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - 
TRIUNFOPREV) – R$ 3.000,00 (Três mil reais) totalizando o valor global em R$ 42.000,00 
(quarenta e dois mil reais). Os valores propostos pela licitante estão acrescida de 02 (duas) 
parcelas no mesmo valor mensal, perfazendo um valor Total de R$ 140.000,00 (Cento e 
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quarenta mil reais) , a mesma foi julgado e declarada CLASSIFICADA . Dada a palavra 
aos presentes, dela nenhum fez uso, quando perguntados pela Srª. Presidente se abririam 
mão do eventual direito de recurso quanto à proposta apresentada, todos, disseram sim, o 
que se consigna nesta ata. A Srª. Presidente determinou a publicação, no quadro de aviso 
da Prefeitura de Triunfo, Câmara Municipal de Triunfo, Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo, Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo e no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, como também no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco em conformidade da lei, para 
conhecimento de eventuais interessados e, nada mais havendo a ser tratado, agradeceu 
aos presentes e suspendeu os trabalhos por quinze minutos para a lavratura da presente 
Ata. Reabertos os trabalhos, a Sra. Presidente determinou a sua leitura e, após, foi por ela 
submetida à discussão e deliberação dos presentes que, por entenderem expressar a 
verdade dos fatos ocorridos, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se desse 
modo à sessão.  
 
 
Triunfo 03 de Novembro de 2017.  
 
 
 
 
Maria Cláudia Lima Barros  
Presidente da CPL 
 
 
 
Maria Goretti Ferreira da Silva  
Secretária da CPL 
 
 
 
Elizeu Antônio dos Santos  
Membro da CPL 
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