
 
 

 

 

ATA DE HABILITAÇÃO DA DISPENSA Nº. 005/2019 E PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 030/2019. 

 
 
 
Aos dezenove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezenove, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Granito – PE, reuniu - se a CPL designada pela 
Portaria nº. 052/2019, para receber a documentação de habilitação referente ao 
Processo Licitatório nº. 030/2019, na modalidade Dispensa nº. 005/2019, que tem por 
objeto o SERVIÇO DE ENGENHARIA NA COMPLEMANTAÇÃO DE PASSEIOS 
PARA PEDESTRES EM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE GRANITO PE NA RUAS DA MATRIZ, RUA RAIMUNDO PESSOA 
DO NASCIMENTO, AV SÃO PAULO E RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ NA 
SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO,com valor estimado de R$ 30.104,78 
(trinta mil, cento e quatro reais e setenta e oito centavos), onde DENTRE AS 
EMPRESAS CADASTRADAS, foi solicitado a apresentação de proposta para os devidos 
serviços e que na data acima citada recebemos as propostas das empresas OPA 
CONSTRUÇOES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,empresa legalmente 
constituída, cadastrada no CNPJ: 24.526.759/0001-70 no valor de R$ 28.955,15 (vinte 
e oito mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos), A. F. SAMPAIO - 
ME, CNPJ 27.217.826/0001-63 valor de R$ 29.523,65 (vinte e nove mil, quinhentos e 
reais e trinta e seis centavos) e BESSA C& CIA LTDA CNPJ sob o nº 15.097.814/0001-
63, no valor de R$ 29.144,65 (Vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e 
noventa e nove centavos), contudo a empresa: OPA CONSTRUÇOES TRANSPORTE 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa legalmente constituída, cadastrada 
no CNPJ: 24.526.759/0001-70, foi selecionada com a proposta mais 
vantajosa para execução do serviços, no valor de R$ 28.955,15 (vinte e oito 
mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos) e foi solicitado a 
documentação,que após análise criteriosa na documentação de habilitação, contatou-
se que a mesma atendeu todos os requisitos e estava devidamente habilitada para 
este certame. O Senhor Presidente da CPL sem nada mais havendo a tratar na reunião, 
a encerrou e determinou que se fizesse ciência ao Senhor Prefeito no intuito que o 
mesmo oferecesse parecer homologatório, onde em seguida todos os presentes 
assinaram esta ata. 
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