
Fundação Astrojildo Pereira - CNPJ: 04.575.883/0001-19 
SEPN 509 BLOCO D LOJAS 27/28 – EDIFÍCIO ISIS - 70750-504 - ASA NORTE – BRASÍLIA/DF 

FONE: (61) 3011-9300 – (61) 3224-2269 
www.fundacaoastrojildo.com.br

ATA DE SESSÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA CHAMADA DE 
PROPOSTAS Nº 02/2021. 

Ao decimo quinto dia do mês de junho de 2021, às 10h37, reuniram-se de forma virtual pela 

plataforma Zoom conforme link 

(https://us04web.zoom.us/j/72976233024?pwd=Mk1qYkp4WDhrVjVrQnBtemZVRG9Jdz09), os 

membros da comissão de cotação de preços composta por Gustavo Loiola da Silva, Thaíse 

Andressa de Castro e Cleomar da Silva Almeida, para a contratação de serviços profissionais para 

pesquisa, levantamento e organização de dados e informações destinados a produção de redação 

de livro sobre a trajetória do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Popular Socialista e do 

Cidadania, de meados da década de 1970 até o presente. 

Mediante análise do Parecer Jurídico sobre o Termo de Referência da Chamada de Proposta nº 

02/2021, a Comissão confirmou e analisou o recebimento de somente uma proposta dentro do 

prazo estabelecido na referida Chamada, em nome do Sr. Eumano Silva, contendo o currículo e o 

valor proposto para o serviço de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais). 

A Comissão constatou que foram atendidos os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, 

da impessoalidade, da eficiência, da publicidade, da razoabilidade para a contratação dos serviços 

contidos na chamada supracitada. E que tanto o currículo quanto a proposta do Sr. Eumano 

atendem o que foi solicitado. 

Diante disso, a Comissão recomenda a contratação do Sr. Eumano dentro das condições pré-

estabelecidas na Chamada nº 02/2021 e pelo valor proposto de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil 

reais). 

A Comissão declarou encerrada a sessão às 10h45min., da qual para constar, lavrou-se a presente 

Ata, que foi assinada pelos Membros da Comissão da FAP. 

_______________________________ 
Cleomar da Silva Almeida 

(Membro da comissão de cotação de preços) 

____________________________________ 
Thaíse Andressa de Castro e Sousa 

(Membro da comissão de cotação de preços) 

___________________________________ 
Gustavo Loiola da Silva 

(Membro da comissão de cotação de preços) 

https://us04web.zoom.us/j/72976233024?pwd=Mk1qYkp4WDhrVjVrQnBtemZVRG9Jdz09
Stamp


