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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA- TRPJ n° 002/2022 

ATA DO PROCESSO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hotelaria, 

alimentação e locação de sala de auditório com infraestrutura para realização do XII Congresso 

de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco – COSEMS/PE e da 4ª Mostra 

“Pernambuco, Aqui tem SUS – ano 2022”, bem como quaisquer atividades associadas a esses 

serviços.  

LOCAL: Sede do COSEMS/PE 

DATA: 20/04/2022 

HORÁRIO: 14:00h 

 

INTRODUÇÃO 

Às catorze horas do dia 20 de abril de 2022, na sede do COSEMS/PE, reuniu-se a Comissão de 

Seleção encarregada de dirigir e julgar o Processo Seletivo destinado à contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de hotelaria, alimentação e locação e sala de 

auditório com infraestrutura para realização do XII Congresso de Secretarias Municipais de 

Saúde de Pernambuco – COSEMS/PE e da 4ª Mostra “Pernambuco, Aqui tem SUS – ano 2022”, 

bem como quaisquer atividades associadas a esses serviços, em conformidade com o TRPJ nº 

02/2022 e seus Anexos, sendo o Hotel Canariu’s de Gravatá, CNPJ nº 11.051.299/0001-20, e o 

Hotel Portal de Gravatá, CNPJ nº 08.817.801/0001-56, os únicos ofertantes mesmo após a 

dilação do prazo para apresentação de propostas. 

 

ANÁLISE FORMAL 

Após a análise dos autos, a Comissão de Seleção constatou que a empresa Hotel Portal de 

Gravatá ofertou o menor preço global, porém não apresentou a documentação prevista no 

item “e” do tópico 6.1 do TRPJ nº 02/2022, sendo, portanto, desclassificada de acordo com o 

tópico 7.3 do TRPJ nº 02/2022. Isto posto, o Hotel Canariu’s de Gravatá apresentou todas as 

documentações exigidas, sendo declarada habilitada por cumprir todos os requisitos 

estabelecidos. 

 

DECISÃO 

Pelas razões expostas nesta Ata de Julgamento das Propostas, a Comissão de Seleção julga 

vencedora a proposta apresentada pela empresa Hotel Canariu’s de Gravatá por ter atendido a 

todas as exigências previstas no Termo de Referência e seus Anexos.  
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ENCERRAMENTO 

Será dada publicidade do resultado da presente Sessão, por meio da publicação desta Ata na 

seção de Compras e Contratações do Portal do COSEMS/PE, que poderá ser acessada pelo link 

https://portal.cosemspe.org/categoria-transparencia/compras-e-contratacoes/. 

Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada as 14:30h, sendo lavrada a presente Ata 

elaborada pelos integrantes da Comissão de Seleção. 

  

 

Amanda de Andrade Lima 
Presidente 

 
 
 

Maria Cristina Soares Paulino 
Membro 

 
 
 

Josefa Peixoto Bezerra 
Membro 
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