
 

 

 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2022 – TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

 

No dia 01 (primeiro) do mês de Junho de 2022, às 09:00 (nove horas), na Sala de 

Licitação – Rua Salomão Fadlalah, nº 255, Centro – Ibatiba - ES, foi instalada a 

sessão de abertura e julgamento dos documentos de habilitação do Processo Licitatório 

nº 027/2021, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, que tem por objeto a 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Assessoria e 

Consultoria presencial semanal em Contabilidade Pública, e apoio técnico para 

acompanhamento operacional com a implementação de rotinas administrativas nas 

áreas de contabilidade e finanças, além de apoio consultivo nos processos 

administrativos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e auxílio 

na Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias, Elaboração da Lei Orçamentária 

Anual - LOA, Elaboração da Prestação de Contas de Governo, junto às Secretarias 

Municipais e Unidades Gestoras, com vistas à implementação e atendimento das 

Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), autorizado pelo Senhor 

Prefeito. Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação atestou a participação 

da empresa: WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME. A 

Comissão Permanente de Licitação recebeu e analisou os documentos pertinentes ao 

credenciamento da empresa participante, onde a mesma foi devidamente credenciada a 

participar das demais fases do certame.  Ato contínuo, a Comissão Permanente de 

licitação recebeu e protocolou os envelopes contendo os documentos de habilitação e de 

proposta da empresa participante. Após a análise dos envelopes e comprovação de que 

os mesmos se encontram devidamente fechados e lacrados, os mesmos foram 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitante presente. 

Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação, com as 

páginas devidamente numeradas sequencialmente. Em seguida foi realizada a análise 

dos documentos de habilitação pela Comissão Permanente de Licitação com auxilio 



 

 

 

 

remoto da Senhora Fernanda Matos de Moura Almeida, Contadora do Município. A 

Comissão Permanente de Licitação constatou que a empresa WSIMON ASSESSORIA 

CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME atendeu satisfatoriamente aos itens 8.2, 

8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 do Edital. Quanto à documentação relativa à qualificação 

econômica - financeira, constante no item 8.4 do Edital, a Contadora do Município de 

Ibatiba considerou que a empresa WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E 

INFORMÁTICA LTDA ME atendeu satisfatoriamente ao Edital. Diante dos fatos a 

Comissão Permanente de Licitação decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa WSIMON 

ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME. Encerrada a fase de 

habilitação, a Empresa WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA 

LTDA ME por seu representante credenciado para o ato Licitatório, perante o Município 

de Ibatiba-ES, assinou o Termo de Renúncia quanto ao direito de recurso e ao prazo 

respectivo, e concordando, em consequência, com a decisão da Comissão Permanente 

de Licitação quanto ao julgamento da Habilitação  e com o curso do procedimento 

licitatório.  Em ato contínuo passou para a fase de abertura e análise da Proposta da 

Empresa WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME. Aberto 

o envelope da empresa habilitada, passou-se para a análise e classificação da proposta, 

onde observou-se o seguinte: a empresa WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E 

INFORMÁTICA LTDA ME, apresentou proposta no valor global de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais). Realizado o julgamento da proposta, constatou-se que a 

empresa vencedora foi a WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA 

LTDA ME no valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Encerrada a fase 

de proposta, a Empresa WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA 

LTDA ME por seu representante credenciado para o ato Licitatório, perante o Município 

de Ibatiba-ES, assinou o Termo de Renúncia quanto ao direito de recurso e ao prazo 

respectivo, e concordando, em consequência, com a decisão da Comissão Permanente 

de Licitação quanto ao julgamento da Proposta e com o curso do procedimento 

licitatório. Encerrada a sessão, a Ata foi lida por mim, Carolaine Segal Vieira, Presidente 

da CPL, e por se achar conforme ao ocorrido na sessão foi assinada por todos os 

presentes. Nada mais, Ibatiba (ES) 01 (primeiro) de junho de 2022, às 10h35min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LICITANTE: 

 

 

WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME; 
 
 

Carolaine Segal Vieira   
Presidente da CPL 

 

Kátia Alcântara de 
Oliveira 
Membro 

Juliana Tomaz Silveira 
Membro 

 
 


