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GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO· 
Uma Farias Brito para todos 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES AO 
CREDENCIAMENTO Nº 01/2021. 

Objeto: Contratação de leiloeiro público oficial para prestação de serviços de alienação de 
bens inservíveis ou de recuperação antieconômica de propriedade do Município, como 
também os veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito de Farias 
Brito/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório. 

Data da Abertura 
Horário 
Local 
Endereço 

08 de Outubro de 2021 
9h 
Prefeitura Municipal de Farias Brito 
Rua José Alves Pimentel, nQ 87, Centro, Farias Brito/CE. 

Aos 08 de Outubro de 2021, na cidade de Farias Brito - CE, reuniu-se, em sessão pública, a 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito, nomeada pela 
Portaria nº 05110121/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, sendo 
composta pelos membros Antônio Cardoso de Lima, Tiago de Araújo Leite e Rais Barbosa da 
Silva, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos e abertos os envelopes 
referentes ao Credenciamento nº 01/2021, cujo objeto é o supracitado. Pontualmente às 9h, o 
Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente sessão, nomeando 
o Senhor Tiago de Araújo Leite para secretariar a reunião. Participou da sessão a pessoa física 
ÉRICO SOBRAL SOARES, que enviou seu envelope via correios, não se fazendo representar. O 
Presidente determinou que fosse feita a abertura do envelope e que fosse iniciada uma 
minudente análise junto a toda documentação apresentada. Concluída a referida análise, a 
Comissão chegou ao seguinte resultado: a pessoa física ÉRICOSOBRAL SOARES, inscrito no 
CPF nQ 043.261.883-08 encontra-se HABILITADA, por cumprimento integral às exigências do 
Edital. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que o presente resultado será publicado 
na Imprensa Oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará da APRECE - Lei 
Ordinária nQ 1.331/2011), quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo 
legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de . habilitação. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou o encerra~ão, do 
que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim ........ .' .. :::' ........ ~ .... , Tiago de 
Araújo Leite e pelos demais membros da Comissão de Licitação. 

Assinaturas da Comissão de Licitação 

Comissão 
Fun ão Nome 

Presidente ntônio Cardoso de Lima 

Membro Tiago de Araújo Leite 

Membro Rais Barbosa da Silva 
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GOVERNO MUNlC!PAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto 

no artigo 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; 

HOMOLOGO o presente procedimento licitatório Credenciamento n° 01/2021, 

cujo objeto é: Contratação de leiloeiro público oficial para prestação de serviços de 

alienação de bens inservíveis ou de recuperação antieconômica de propriedade do 

Município, como também os veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de 

Trânsito de Farias Brito/CE, considerando que a Comissão Permanente de Licitação 

cumpriu todas as normas legais recomendadas pela legislação vigente. 

ADJUDICO o objeto do Credenciamento n° 01/2021, em favor do leiloeiro: 

ÉRICO SOBRAL SOARES, inscrito no CPF n° 043.261.883-08. 

Pelo presente, autorizo a lavratura do contrato e determino à Comissão Permanente 

de Licitação que proceda às providências sequenciais necessárias. 

Paço da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, 27 de Outubro de 2021. 

LilySammy·Feitosa de Moraes-· 
Secretária Municipal de Administração e Finanças 


