
ATA DE ABERTURA DO CERTAME REFERENTE A 
TOM·AD-A DE PREÇOS Nº 2021.01.13.01-CM. 

As 09 :0d Nove Horcs dq dia 04 de Fevereiro de 2021, sendo dada uma 
tolerância de 20 (vinte Minutos) r.a sa,~ da Comissão de Licitação, estando 
presentes os integrantes da Comissão de Licitação: Presidente da CPL: 
André Pitther de Menezes Pinheiro - Membros: Francisco Ivoneudo 
Medeiros dos Santos e Francisco Ferreira de Araújo, com observância 
das disposições contidas na TOMADA DE PREÇOS de Nº: 2021.01.13.01-
CM, e na Lei nº: 8666/93 e suas alterações posteriores, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 
E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM PDF E JPG DOS PROJETOS DE 
LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, ATOS, E DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS DA RECEITA E DESPESA DE RESPONSABILIDADE 
DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. Aberta a 
sessão do referido processo, foram recebidos os envelopes "HABILITAÇÃO" e 
":>ROPOSTA DE PREÇOS" das empresas participantes: SOLUTIONS 
CONTABilIDAD'i: EIRELI, inscrita no CNPJ n.0 21.216.541/0001-17, 
remeteu sE:us envelopes .de "HABILITAÇÃO e ?ROPOSTA DE PREÇOS" sem 
representante presente na sessJc. H. r-• .. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS, 
insci ita no CNPJ n.0 21.519.610/0001-76, neste ato representa pelo seu 
proprietário o Sr. Hilton Feitosa Pereira, inscrito no CPF sob o n. 0 

643.179.943-72. F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA, inscrita no 
CNPJ n. 0 21.623. 908/0001-21, neste ato representa pelo seu proprietário o 
Sr. Fabio Oliveira dos Santos, inscrito no CPF sob o n.0 060.923.693-89. 
Em vista a quantidade de DOCUMENTOS apresentados resolve a comissão 
analisar, e julgar os documentos conforme instrução do Edital, sendo assim a 
comissão também informa na sessão da TOMADA DE PREÇOS, que será 
divulgado o resultado da fase de habilitação, pelos mesmos meios de 
publicação, no OLÁ.RIO DO NORDESTE, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO e 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NOR'T'E-CEARÁ. Em 
s2guida a Comissão tomou imediatamente as medidas necessárias para 
assegurar a inviolabilidade dos envelopes, "PROPOSTA DE PRt::ÇOS", caso não 
possa passar da fase de habilitação para a fase de julgamento das propostas, 
devido ao prazo recursai previsto ;:o ~rt 109, inciso I, alínea "a" da Lei 
8666/93 Lei de Licitações, o Presidente solicitou a comissão de licitação e os 
licitantes presentes para que os mesmos rubricassem no fechado de todos os 
envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS", feito o ato solicitado pelo Presidente 
da comissão de Licitação, a comissão passou um lacre em volta dos referidos 
envelopes, fazendo a junção deles mediante fita durex. A comissão 
novamente informa na sessão que a divulgação do result::ido da fase de 
habilitação será feita através de meios previamente utilizados e que a partir 
da publicação do resultado da habilitação fica aberto o prazo recursai 
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conforme artigo 109 inciso I alínea "a" da Lei 8666/93 e suas alterações 
posteriores. O Presidente da início a abertura de todos os envelopes contendo 
os documentos de habilitação de todos os concorrentes em ato público. Após 
a abertura dos referidos envelopes a comissão de licitação juntamente com 
os licitantes presentes rubricaram todos os documentos de "HABILITAÇÃO" 
apresentados na sessão. O Presidente faculta a palavra aos licitantes 
presentes para qualquer rnanifestação e registro de fatos em ata, os licitantes 
desistlran: expressamente da intensão de registrar qualquer fato ou 
argumento em ata, fê.ltv este registrado na mesma. Assim sendo, lavra-se a 
presente ATA que lida e dchada cunf0rine será assinada pela comissão de 
licitação e os licitantes presentes na sessão. Nada mais havendo a ser 
consignando em ata, Eu André Pitther de Menezes Pinheiro, Presidente 
da Comissão de Licitação (CPL) dou por encerrada a presente sessão. 
Juazeiro do Norte/Ceará, Em 04 de Fevereiro de 2021. 
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'francisco Ivoneudc Medeiros dos Santos 
M~mbro da CPL 
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Francisco Ferreira 
Membro da CPL 

LICITANTES: 
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H.F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS 
Hilton Feitosa Pereira 

~o e~-~ ~ Ç~ õoõs SANTOS SERVIÇOS ÉASSESSÔRIA 
Fabio Oliveira dos Santos 
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