
 
 

Estado de Pernambuco 

Fundo Municipal de Saúde de Triunfo 

CNPJ: 10.334.957/0001-28 
Praça Monsenhor Elizeu Diniz, 17 – Centro – CEP: 56.870-000 – Telefone (87) 3846-1106 – Triunfo – PE – smstriunfope@gmail.com 

 

 

ATA  
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 011 / 2018 
TOMADA DE PREÇOS/FMS Nº 001 / 2018 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), nesta Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, na sala da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE, sito a Av. José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, 
Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, às 8h30min (oito hora e trinta 
minutos ), em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Maria 
Cláudia Lima Barros, Presidente, Elizeu Antônio dos Santos, Secretário, e Maria José 
Leandro Paiva, Membro, nomeados  pela Portaria  nº 001 de 02 de janeiro de 2018, abaixo 
encarregados, nos termos do Processo Licitatório/FMS nº 011/2018, de dirigir e julgar a 
Tomada de Preços/FMS nº 001/2018, destinada a selecionar melhor proposta para a Reforma 
de Unidade Mista de Atenção Básica Especializada em Saúde no Município de Triunfo, Estado 
de Pernambuco. Com a finalidade de receberem e abrirem os Envelopes de Habilitação e os 
Envelopes das Propostas, relativos à referida Licitação, consoante determinado no 
correspondente edital, pautado nas legislações vigentes que trata sobre a matéria. Abertos os 
Trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, pela Sra. Presidente, constatou-se a 
presença de 03 (três) licitantes, que entregaram os correspondentes envelopes. Analisados os 
envelopes e achados de acordo com as exigências da Tomada de Preços/FMS nº 001/2018, 
bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e Licitantes presentes, citamos: Empresa Compacta 
Construções e Incorporações Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 01.079.262/0001-56, 
representada pelo Sr. Herbert Varela Fonseca, portadora do CPF sob o nº 616.531.104-06; 
Empresa EWG Serviços Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.792.129/0001-78, 
representada pelo Sr. Luiz Vanderley Gomes da Silva, portadora do CPF sob o nº 641.106.994-
87 e a Empresa Natal Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 14.949.489/0001-57, 
representada pela Srta. Mª Naiane Ferreira de Araújo, portadora do CPF sob o nº 097.315.684-
84. Cumprindo as formalidades iniciais, passou-se a análise dos documentos de 
representação, em atendimento ao que pede o Item 16.2 do Edital, apresentada pelas 
licitantes, o que constatou seu pleno atendimento, ficando credenciadas a se manifestarem 
quanto aos demais atos da presente licitação. Diante do exposto, a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e membros, deram início à abertura dos envelopes pela ordem: – 
HABILITAÇÃO – conferidos os documentos apresentados, abriu-se vista aos presentes, e foi 
dada a palavra e dela fez uso o representante da Empresa EWG Serviços Ltda – EPP o Sr. 
Luiz Vanderley Gomes da Silva, fazendo constar que a Empresa Compacta Construções e 
Incorporações Ltda – EPP, apresentou o Balanço Patrimonial registrado na Jucepe em 2017, 
apenas da forma em SPEED em 2018, não atendendo ao que pede o Item IV, alínea “a” do 
Edital; Apresentou a certidão do CREA do sócio Fernando vencida, datada em 31/03/2018, não 
atendendo ao que pede o Item III, alínea “a” do Edital; Apresentou a certidão simplificada da 
JUCEPE datada em 03 de agosto de 2017, considerando vencida; Apresentou o contrato de 
transformação da sociedade coma marca d’água para simples conferência, não atendendo ao 
que pede o Item I, alínea “c” do Edital; Apresentou o atestado de visita sem o carimbo de 
identificação do representante da Prefeitura, não atendendo ao que pede o Item 6, subitem 
6.1.1, do Edital. E a Empresa Natal Engenharia Ltda apresentou a sua consolidação contratual 
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como também o balanço patrimonial com assinatura digital invalida, não atendendo ao que 
pede os respectivos Itens: Item I, alínea “c” e Item IV, alínea “a” do Edital, e o currículo do 
representante encontra-se sem data, não atendendo ao que pede o Item III, alínea “b”. De uso 
da palavra a Representante da Empresa Natal Engenharia Ltda, a Srta. Mª Naiane Ferreira de 
Araújo, fez constar que a Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – EPP 
apresentou a certidão do CREA do sócio Fernando vencida, datada em 31/03/2018, não 
atendendo ao que pede o Item III, alínea “a” do Edital e apresentou ainda a certidão 
simplificada da JUCEPE com datada em 03 de agosto de 2017, considerando vencida. De uso 
da palavra a Representante da Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – EPP, 
o Sr. Herbert Varela Fonseca, fez constar que a Empresa Natal Engenharia Ltda, apresentou a 
sua consolidação contratual como também o balanço patrimonial com assinatura digital 
invalida, não atendendo ao que pede os respectivos Itens: Item I, alínea “c” e Item IV, alínea “a” 
do Edital. Diante do exposto a Presidente indagou aos citados se tinha algo mais a constar e o 
Sr. Herbert Varela Fonseca, saiu em sua defesa, quando ao citado pelas licitantes 
concorrentes, solicitando que registrasse em ata que o seu balanço apresentado encontra-se 
na forma SPEED que comprova a boa situação financeira da Empresa, atendendo claramente 
ao que pede o Item IV, alínea “a” do Edital; e quanto a Certidão Simplificada apresentada é 
valida, visto a mesma ter sua validade indeterminada, não considerando a falta de comprimento 
ao edital; e o seu contrato social por transformação atende sim ao Item I, alínea “c” do Edital, 
não considerando a falta de cumprimento por parte da Empresa Compacta Construções e 
Incorporações Ltda – EPP, E quanto à certidão do CREA do Engenheiro Fernando está com 
sua validade datada em 31/03/2018, não nos inabilita visto constar na documentação 
habilitatória da Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – EPP, comprovação do 
Engenheiro Germano Ferraz, e seu acervo técnico, e queo mesmo faz parte do corpo técnico 
da Empresa, encontrar-se com validade, comprovando o que pede o Item III, alínea “a” do 
Edital. Ainda de uso da palavra a Representante da Empresa Natal Engenharia Ltda, a Srta. Mª 
Naiane Ferreira de Araújo, saiu também em sua defesa, quanto ao citado pela licitante 
concorrente, e fazendo registrar que o alegado pelo Sr. Luiz Vanderley Gomes da Silva, não 
procede, visto que atende plenamente ao Edital, visto que assinatura digital não seria invalida e 
sim, não verificada e se a CPL consultar a chave de acesso constante no referido documento 
poderá comprovar a sua autenticidade, e quanto ao currículo apresentado sem assinatura, não 
há que proceder ao alegado visto que a sua declaração de identificação do responsável técnico 
encontra-se datada em 12/06/2018, atendendo plenamente ao que pede o Item III, alínea “b”. A 
Comissão Permanente de Licitação, em atendimento ao diploma legal que norteia as licitações, 
e presumindo dos dispostos contidos no edital de licitação que é a lei entre as partes. Nem à 
administração e nem aos licitantes é permitida interpretação diversa daquela que está 
consignada no edital. E para sanar qualquer duvida a Presidente da CPL, promoveu uma 
diligência para esclarecer e complementar a instrução do processo, ou seja o julgamento de 
habilitação, vedando a inclusão de qualquer documento ou informação que deveria constar 
originariamente no envelope nº 01 de habilitação proposta. Constatou que em consultas nos 
links: http://www.jucepe.pe.gov.br/, para consulta de autenticidade da Certidão Simplificada Via 
Internet, da Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, e no https://crea-
pe.sitac.com.br/publico/ para consulta de autenticidade da Certidão de Registro e Quitação 
Pessoa Física, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, 
verificou-se que a Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – EPP, tinha razão 
quanto ao Contrato de Transformação e sua certidão simplificada, expedida pela JUCEPE, 

http://www.jucepe.pe.gov.br/
https://crea-pe.sitac.com.br/publico/
https://crea-pe.sitac.com.br/publico/
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(CÓPIA EM ANEXO) sendo as mesmas autenticas e que atendia ao instrumento Convocatório 
(Edital), como também a Empresa Natal Engenharia Ltda em sua alteração Contratual, (CÓPIA 
EM ANEXO), sendo a mesma autentica e que atendia ao instrumento Convocatório (Edital). 
Quanto a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do Engenheiro Fernando Antônio 
Barros Braga Filho apresentado pela Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – 
EPP, de fato a mesma encontra-se com data vencida em 31/03/2018, conforme demonstra a 
consulta feita no link acima, pela chave z39w4, e anexa a esta ata. Com base na diligencia feita 
por esta CPL e no que diz o Item V, subitens 14.3 e 14. 4 do Edital, cito-os: “14.3. Os 

documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, somente serão 

validados desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à data 

fixada para o recebimento dos envelopes.” e “ 14.4. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências estabelecidas neste 

Edital.” a Comissão Permanente de Licitação julga e declara HABILITADAS as Empresas: 

Empresa EWG Serviços Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.792.129/0001-78 e a 
Empresa Natal Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 14.949.489/0001-57, e julga e 
declara INABILITADA a Empresa Compacta Construções e Incorporações Ltda – EPP, por 
apresentar a certidão do CREA do Engenheiro Fernando Antônio Barros Braga Filho com sua 
validade datada em 31/03/2018, ou seja vencida, cabendo as empresas participantes 
apresentar no momento previsto no edital da licitação os documentos devidamente atualizados, 
para comprovar as condições que lhe são exigidas. Para encerramento desta fase, foi dada a 
palavra aos presentes, dela ninguém mais fez uso, quando perguntado pela Srª. Presidente se 
abriria mão do eventual direito de recurso quanto à habilitação apresentada, 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 das Proponentes habilitadas, o que se verificou estar formalmente de 
acordo com o que pede o Edital, com o que concordaram os presentes. Depois de realizada a 
apuração, constatou-se que as empresas habilitadas: EWG Serviços Ltda – EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n° 03.792.129/0001-78, apresentou sua proposta no valor global de R$ 504.572,03 
(Quinhentos e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e três centavos) e a Empresa 
Natal Engenharia Ltda apresentou sua proposta no valor global de R$ 519.446,38 (Quinhentos 
e dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). A presidente 
da Comissão Permanente de Licitação considerando que o objeto trata-se de alta 
complexidade e requer uma análise técnica, abre vistas dos autos ao núcleo de engenharia da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE para 
que o mesmo se posicione por meio de parecer técnico, quanto ao entendimento das propostas 
apresentadas pelos licitantes habilitados. Consignou ainda que, o resultado da classificação do 
Processo Licitatório/FMS nº 011/2018 na modalidade Tomada de Preços/FMS nº 001/2018, 
com base no Parecer Técnico de Engenharia, divulgará por meio de publicação no Diário 
Oficial da União e no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, como também 
no quadro de aviso da Prefeitura, Secretaria de Saúde e Câmara Municipal de Vereadores de 
Triunfo/PE, para conhecimento de eventuais interessados, e encaminhará via e-mail, nos 
endereços apresentados pelos licitantes habilitados na lista de frequência, anexo a esta ata, 
não sendo de responsabilidade desta Comissão Permanente de Licitação - CPL o não 
recebimento por motivo de erro nos e-mails não conferidos pelos seus representantes no ato 
dessa sessão, 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. 
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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 12 de junho de 2018. 

 
 
 
Maria Cláudia Lima Barros 
Presidente da CPL 
 
 
 
Elizeu Antônio dos Santos  
Secretário da CPL 
 
 
 
Maria José Leandro Paiva  
Membro da CPL 
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