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ATA DA SESSAO DA TOMADA DE PRECO N° 26.05.01.2021 -TP
Aos 11 (onze) dias do mes de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), as 08h00min, na Prefeitura Municipal
de Pacoti/CE, situada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, n° 663, Pacoti, reuniu-se a Comissao
Permanente de Licitagao nomeada pela Portaria n° 064/2021 de 01 de junho de 2021, composta pelos
servidores Sasckelly Pessoa Pereira, Presidente da CPL, e os membros: Marcia Tabosa Luz Barrozo E
Antonia Rubistenia Feitosa De Oliveira, com a finalidade de dar irn'cio aos procedimentos de recebimento
e analise dos documentos de credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes concernente a
habilitagao e das propostas de pregos da licitagao modalidade Tomada de Pregos n° 26.05.01.2021 cujo
objeto e a CONTRATAQAO DE SERVIQO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS
DESPESAS PUBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI CEARA. As 08h15min a Presidente deu inicio a sessao informando nao haver envelopes
protocolados. Em seguida recebeu os envelopes dos representantes presentes. A presidente declarou
encerrado o recebimento de envelopes, e confirmou a participagao de 01 (um) proponente, sendo ele:
LICITANTE PARTICIPANTE
REPRESENTANTE
PROPONENTE
F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME, 26.681.201/0001-95 Antonio Fagner Mota, 019.124.173-32
Em seguida a presidente juntamente com a comissao analisou os documentos de credenciamento da
proponente, logo apos dar vistas e rubricas declarou o representante credenciado. Em seguida procedeu
a abertura dos envelopes “a”, contendo a documentagao de habilitagao, os quais apos dar vistas e
rubricar os documentos juntamente com a Comissao Permanente e o licitante presente, comunicou o
resultado da analise da habilitagao, declarando a participante F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME,
HABILITADA. Indagado se havia algo a opor quanto ao resultado da habilitagao, o representante
informou que nao. Em seguida a Presidente procedeu a abertura do envelope “b” contendo a proposta de
prego da empresa habilitada, tendo este apresentado o valor global de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta
e um mil e duzentos reais), quantia esta abaixo do estimado como valor de mercado. Assim sendo e
estando a proposta de acordo com as exigencias editalicias, declaramos a proposta classificada e ato
continuo declaramos VENCEDORA a participante F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME, CNPJ
26.681.201/0001-95, pelo valor global de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais).
Indagado se havia algo a opor quanto ao resultado final do certame, o representante informou que nao,
firmando o devido termo de renuncia. Nao havendo nada mais a tratar nem a declarar, a Presidente deu
por encerrada a sessao as 09:25h (nove horas e vinte e cinco minutos), do que para constar foi
lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente, pelos membros da Comissao Permanente e
pelo licitante presente.
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