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ATA DO RESULTADO FINAL DA PROVA DE CONCEITO 

PREGÃO Nº 001/2022 – CAU/AP 
 

 

Processo : 009/2022 - SGC 

Objeto : Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil, Financeiro, 

Trabalhista, Fiscal, Orçamentária e Patrimonial. 

Considerando, a sessão realizada no   dia   07   de   julho   de   2022, às   09h45min, com o 

comparecimento da licitante Brasileiros Assessoria e Consultoria Contábil Ltda, CNPJ nº 

24.383.751/0001-00, que apreciou a proposta de preços, negociação, e de toda a 

documentação da empresa e o consequente cumprimento dos requisitos. 

 

Considerando, a realização da prova de conceito, ocorrida no dia 04 de julho de 2022, 

conforme preceitua o item 09 do Edital e com posterior correção realizada pelo CAU/BR e 

emissão de NOTA TÉCNICA de Nº 003/2022/GERFIN, favorável a aptidão da licitante para 

realização dos serviços objeto do Pregão. 

 

1 - Abertura da Sessão 

 

Às 08h35min do dia 15 de julho de 2022, reuniram-se a Pregoeira Thais Gonçalves Matos, a 

equipe de apoio composta pelos servidores Charles de O. Ibiapino da Silva e Flávia Wayne de 

Souza Severino na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá CAU/AP, para 

apreciação da nota técnica referente à avaliação da prova de conceito emitida pela Gerência 

de Orçamento e Finanças do CAU/BR, conforme edital e termo de referência. 

 

Iniciada a Reunião, a pregoeira fez os cumprimentos, em seguida fez a apresentação das 

informações contidas no relatório recebido. Concluída a análise realizada pela equipe de 

apoio, procedeu-se A ADJUDICAÇÃO do objeto da licitação à Brasileiros Assessoria e 

Consultoria Contábil Ltda, CNPJ nº 24.383.751/0001-00, pelo valor global de 49.200,00 

(quarenta e nove mil e duzentos reais). 

Os termos desta ata serão publicados na página oficial do CAU/AP para conhecimento dos 

interessados. A sessão foi encerrada, lavrando a presente ata que lida, segue assinada pela 

Pregoeira, Equipe de Apoio e demais presentes.  

 

 

Thais Gonçalves de Matos 

Pregoeira 

Portaria 04/2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

Flávia Wayne de Souza Severino 

Apoio ao pregão 

Portaria 04/2022 

Charles de O. Ibiapino da Silva 

Apoio ao pregão 

Portaria 04/2022 
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