
 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CORTÊS - PE 
 

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

PROCESSO Nº 008/2016 
 

CONVITE Nº 006/2016 
 

ATA 
 

Às 12:00 horas do dia 30 do mês de maio de 2016, reuniu-se na sala de 
reuniões da Prefeitura de Cortês, a Comissão Permanente de Licitação 
designada pela Portaria nº 001/2016, tendo como JOSÉ EDMILSON DOS 
SANTOS, ADALCI CRISTINA SOUZA DE FRANÇA – Secretária e LUIZ 
ANTONIO LIMA DA SILVA – Membro, para promover o recebimento e a 
abertura dos envelopes Documentação e Proposta, tendo como Objeto: 
Contratação de um(a) Psicólogo(a) para atender as necessidades do 
usuários do CRAS – Centro de Referência o da Assistência Social de 
Cortês/PE, de que trata o Convite N º 006/2016 – Processo nº 008/2016. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, solicita da Secretária que 
apresentasse os envelopes documentação e propostas dos licitantes 
presentes, que foi feito na seguinte ordem: 01 – VANESSA PAULINA DE 
OLIVEIRA PINTO – CPF Nº 035.913.884-59; 02 – ANNAYK MAGALYS 

SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF Nº 055.290.964-50; 03 – JENIFFER 
CAMILA SILVA MENDONÇA CPF Nº 082.098.334-99, apresentaram seus 
envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, oportunamente o senhor 
Presidente determinou que os presentes examinassem e constatassem se 
todos os envelopes estavam lacrados e mandou que fossem rubricados, 
passou-se a abertura dos envelopes Documentação dos Licitantes acima 
identificados, os quais foram analisados à vista das exigência do edital, onde a 
CPL deliberou por habilitar todos os participantes, ocasião pela qual a 
presidente solicitou aos licitantes presentes se os mesmos abdicavam do prazo 
de recursos contra a fase de habilitação, o que foi aceito por todos os 
participantes. Em seguida passou-se a abertura dos envelopes Propostas de 
Preços, que foram lidas em voz alta na mesma ordem à vista das exigências do 
edital, onde a CPL considerou todos os participantes classificados. Passando 
em seguida a emissão do Mapa Comparativo de Preços, onde foram 
analisadas as propostas, tendo a Comissão de Licitação declarada vencedora 
a Senhora VANESSA PAULINA DE OLIVEIRA PINTO – CPF Nº 035.913.884-
59, por ter apresentando o menor preço unitário mensal R$ R$ 1.500,00(hum 
mil e quinhentos reais), perfazendo o total global de R$ 10.500,00(dez mil 
e quinhentos reais). Em seguida o Sr. Presidente faculta a palavra aos 
presentes, não havendo quem queira fazer uso e nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos da reunião, e eu Secretário 
abaixo  



 
 
 
assinado, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 
assinada pela Comissão de Licitação e licitantes presentes. 
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