
 
 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018, 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018. 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), ás 9h00m(nove 
horas), na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Granito (PE), sito Av. Jose Saraiva Xavier, 90, reuniu-se a comissão Permanente de 
Licitação, composta por FRANCISCO DUARTE GABRIEL, LUCIANA BARBOSA DA SILVA, JOSE 
NEGEDILE ALENCAR JUNIOR e ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO nomeados pela 
Portaria n.º 001/2018 de 02 de Janeiro de 2018, sob a presidência da primeira e sob a égide da 
Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, e demais disposições 
legais pertinentes em vigor, para juntos deliberarem sobre os trabalhos de recebimento de 
envelopes de propostas e envelopes de documentação, analise da documentação de habilitação 
e demais atos pertinentes ao presente certame. A Presente licitação trata-se de atendimento de 
solicitação da Secretaria de Municipal de Infraestrutura e transporte do Município de Granito 
(PE), e tem como objetivo principal à Seleção de empresa para CONSTRUÇÃO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: CASA DE PEDRA, 
ANGICAL,BARREIROS, PITOMBEIRA, PALÁCIO, POÇO VERDE E CASA VELHA SITUADAS NA ÁREA 
RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, Conforme Convenio FUNASA nº 00856/2017. O resumo 
com a publicação das informações sobre o Procedimento Licitatório foi publicado no diário 
Oficial do Estado em 18 no conforme site da AMUPE, qual seja, 
http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/, conforme a lei Municipal nº 377 de 16 de março 
de 2018 e esteve afixado no Quadro de Avisos existente na entrada principal da Prefeitura 
Municipal de Granito – PE, no período de 18/05/2018 até 18/06/2018. Adquiriram o edital as 
seguintes Empresas: CONTRUTORA CASSI LTDA, CNPJ 35.389.170/000194; HC ENGERARIA 
EIRELI - EPP, CNPJ nº 20.050.731/0001-59; CAPA CONSTRUÇOES, CNPJ 15.544.385/0001-25; 
MJS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 29.656.195/0001-04; CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA, CNPJ 15.233.791/0001-77; CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-
ME CNPJ: 10.626.617/0001-70; GRANITO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME CNPJ: N° 
17.667.450/0001-35; LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 22.328.425/0001-67; 
SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ 01.514.128/0001-36, devidamente 
cadastrados nesta Prefeitura Municipal. Compareceram a Secretaria de Infraestrutura do 
município os seguintes responsáveis técnicos das empresas portando declaração de visita: 
CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 10.626.617/0001-70,   para realizarem a 
visita e recebimento termo de visita conforme o item 4.2.3.3 do edital. No dia marcado para 
abertura da sessão esta comissão, esperou 15 minutos além do horário previsto no edital, o Sr. 
Presidente da CPL, abriu a sessão saudando a todos e solicitou que fosse recebidos os envelopes 
de documentação e envelopes de propostas de preços dos licitantes que manifestaram interesse 
de participar do certame foram: CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 
10.626.617/0001-70. Recebidos os envelopes foram os mesmos verificados nos lacres e a sua 
autenticidade e, estando todos os envelopes devidamente em conformidade com as exigências 
do certame. Verificou-se o credenciamento das empresas abaixo descrito e com direito ao 
tratamento de enquadramento de microempresa nos termos na LC 123/06 e 147/2014, abaixo 
descrito: 



 
 

 

EMPRESA (S) CREDENCIADA (S) REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME 
CNPJ: 10.626.617/0001-70 

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA 
CPF: 026.316.374-10 

A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar N.º 123/2006, foi cumprida pela empresa a 
exigência de tratamento diferenciado de Micro empresa. Em seguida foram recebidos os 
envelopes do participante, que foi examinado a sua inviolabilidade, sendo rubricados 
conjuntamente pela Comissão e o representante do licitante presente, aberto o envelope de 
documentos de habilitação, o Sr. Presidente passou a analisar a documentação da única 
empresa presente ao certame contudo verificou-se que apresentou todos os documentos 
conforme exigido, e conforme a analise da equipe técnica de engenharia que atestou o 
cumprimento das exigência técnica(atestados) . Em seguida o Sr. Presidente da CPL facultou a 
palavra ao licitante  em apresentar manifestação de recurso dos atos de habilitação que não se 
mostrou interessado para tanto. Encerrado a fase de manifestação dos licitantes, o presidente 
declarou habilitado a empresa CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 
10.626.617/0001-70, em ato continuo deu inicio  inicia a fase de classificação. A empresa 
habilitada CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME CNPJ: 10.626.617/0001-70, estando 
HABILITADA, foi verificado a inviolabilidade do envelope que após uma analise apresentou toda 
documentação exigida no edital referente à Proposta de Preço, e de fato cumpriu na integra a 
apresentação da proposta no valor de R$ 3.669.619,56 (três milhões, seiscentos e sessenta e 
nove mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), estando classificada, 
constatou-se a proposta mais vantajosa para o município. Fica assegurado para a empresa o 
prazo de cinco dias para interposição de recursos, conforme disposto no item 12.4 e 12.5 em 
diante do edital, conforme item 7.2.6. o período recursal de que trata o artigo 109 da Lei nº 
8.666/93, bem como fica as licitantes obrigadas a confirmar, por escrito, no prazo legal, os 
termos do recurso. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida em voz alta esta Ata e 
determinou que se fizesse ciência ao Sr. Prefeito no intuito que o mesmo oferecesse o Parecer 

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 e de suas alterações. Nada Mais. 
 
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
- Presidente- 

 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 
-membro- 

 
 
 

JOSE NEGEDILE ALENCAR JUNIOR 

-Secretario- 

 
 

 
 
 

CONSTRUTORA NELSON OLIVEIRA EIRELI-ME 
CNPJ: 10.626.617/0001-70 

STEVILANIO NELSON DE OLIVEIRA 
CPF: 026.316.374-10 

 
 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 
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