
  

 

 

 
 

 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório nº 007/2018 
Carta Convite nº 002/2018. 

 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Março 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), sita Av. Jose Saraiva Xavier, 90, reuniu-se a comissão Permanente de Licitação, composta por 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL, LUCIANA BARBOSA DA SILVA e ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO, 
JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR, nomeados pela Portaria n.º 201/2018 de 01 de junho 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 cultura do Município de Granito (PE), e tem como objetivo 
principal à AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES (ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-PE, 
respectivamente. O resumo com a publicação das informações sobre o Procedimento Licitatório esteve 
afixado no Quadro de Avisos existente na entrada principal da Prefeitura Municipal de Granito – PE, no 
período de 14/03/2018 até 21/03/2018 e entregues os editais em 14/03/2018, conforme comprovantes 
juntados ao referido Processo. Foram convidadas para esta licitação as seguintes empresas do ramo: 
ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME CNPJ: 27.421.133/0001-98; FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA 
CONFECÇÕES CNPJ: 10.326.813/0001-20; JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX CNPJ: 
01.285.085/0001-64, todos devidamente cadastrados nesta Prefeitura Municipal. Aberta a sessão esta 
comissão esperou 15 minutos  além do horário previsto no convite, a Sra.. Presidente da CPL, abriu a 
sessão saudando a todos e mandou que fosse recebidos os envelopes de documentação e envelopes de 
propostas de preços dos licitantes que manifestaram interesse de participar do certame. ANTONIO 
SEVERINO DA CUNHA-ME CNPJ: 27.421.133/0001-98 representado pelo Sr. Antonio Severino da Cunha  
inscrito no CPF/MF Nº 578.469.014-00; FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA CONFECÇÕESCNPJ: 
10.326.813/0001-20, representado pelo Sr. Fabiano Batista Queiroz Lins inscrito no CPF nº 116.437.707-
80; JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX CNPJ: 01.285.085/0001-64, representado pelo Sr. Jose 
Valdeci da Silva inscrito no CPF: 319.768.164-91. Recebidos os envelopes foram os mesmos verificados 
nos lacres e a sua autenticidade e, verificou-se que a empresa FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA 
CONFECÇÕESCNPJ: 10.326.813/0001-20, deixou de atender aos item 9.2.2.2 porém credenciou-se ao 
tratamento diferenciado de Microempresa da LC 123 combinado LC 147, havendo restrição conforme 
item 4.4 do Edital, já a empresa JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX CNPJ: 01.285.085/0001-64, 
deixou de atender aos item 9.2.2.5 - Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Municipal porém 
credenciou-se ao tratamento diferenciado de Microempresa da LC 123 combinado LC 147, havendo 
restrição conforme item 4.4 do Edital, ficando ambos com restrição junto a regularidade fiscal e a 
empresa ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME CNPJ: 27.421.133/0001-98 apresentou todos os 
documentos devidamente em conformidade com as exigências do convite estando habilitado ao certame. 
Analisada a documentação os documentos foram submetidos à apreciação dos licitantes que a tudo 
aprovaram e rubricaram. O Sr. Presidente da CPL fez uso da palavra e perguntando aos licitantes se eles 



  

 

 

 
 

 

 

renunciavam aos prazos de recursos previstos na legislação para a fase de julgamento de documentos de 
habilitação, em seguida todos responderam que renunciavam SIM. Em seguida o Sr. Presidente da CPL 
solicitou que fossem abertos os envelopes cotendo as propostas de preços dos licitantes já que todos 
estavam amparados pela legislação. Abertos os envelopes as propostas foram analisadas conforme o 
edital do convite. Os preços foram registrados e contado no Mapa Comparativo de Preço parte integrante 
desta Ata na ordem a seguir a Empresa: ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME CNPJ: 27.421.133/0001-98; 
apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme as exigências do edital/convite, cotando 
todos os itens da locação com valor global de R$ 46.956,00  (quarenta e seis mil novecentos e cinqüenta e 
seis reais), a empresa: FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA CONFECÇÕESCNPJ: 10.326.813/0001-20; 
apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme as exigências do edital/convite, cotando 
todos os itens da locação com valor global de R$ 54.726,00 (cinqüenta e quatro mil e setecentos e vinte e 
seis reais) e a Empresa: JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX CNPJ: 01.285.085/0001-64, 
apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme as exigências do edital/convite, cotando 
todos os itens da locação com valor global de R$ 59.182,62 (cinqüenta e nove mil cento e oitenta e dois 
reais e sessenta e dois centavos).  Todos os preços unitários foram analisados pela CPL. Concluído o 
julgamento dos preços apresentadas, constatou-se a proposta mais vantajosa para o município a da 
empresa ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME CNPJ: 27.421.133/0001-98 nos itens de 01 a 05 
totalizando um valor de R$ 46.956,00 (quarenta e seis mil novecentos e cinqüenta e seis reais), o Sr. 
Presidente disponibilizou as propostas para análises dos licitantes que em seguida tudo aprovaram. O Sr. 
Presidente da CPL fez novamente uso da palavra e perguntou aos licitantes se os mesmos renunciavam 
aos prazos de recursos previsto para a fase de julgamento de propostas e seleção dos preços, todos 
responderam que renunciavam SIM, e que ao final rubricavam a presente ata como prova da verdade e 
para que assim produza os efeitos legais necessários. Em seguida o Sr. Presidente da CPL facultou a 
palavra aos licitantes e, nenhum fazendo uso da mesma, a sessão foi suspensa por 20 (vinte) minutos) 
para a lavratura da ata. Digitada e lavrada a ata a mesma foi lida em voz alta pela Secretária da CPL, que 
depois de lido e achado conforme vai encerrada e assinada pela Secretária da CPL, pela Sra. Presidente, 
demais membros e pelos licitantes e ainda por quantos o queiram o fazer. Dado e passado nesta Cidade 
de Granito (PE), na sala da CPL, no prédio seda da Prefeitura Municipal às 11h25m do dia 21/03/2018. 
Nada Mais.  
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL  
- Presidente- 

 
 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 
-Secretaria- 

 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 
 
 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 
-Membro- 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME ,  
CNPJ- 27.421.133/0001-98 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA  
CPF: 578.469.014-00 

 
 

JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX,  
CNPJ- 01.285.085/0001-64 

JOSE VALDECI DA SILVA  
CPF: 319.768.164-91 

 
 

FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA CONFECÇÕES,  
CNPJ- 10.326.813/0001-20 

FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS 
CPF nº 116.437.707-80 



  

 

 

 
 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018-CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES (ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-
PE. 

 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À FASE DE 
HABILITAÇÃO 

 
Declaramos que abdicamos expressamente do direito de recurso relativo a fase de habilitação, 
previsto no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, ocasião em que reconhecemos que não 
faremos jus a qualquer reclamação posterior contra as decisões tomadas pela Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Granito, no processo licitatório acima 
identificado, de conformidade com o estabelecido no artigo 43, inciso III, da lei supracitada. 

  
Granito-PE, 21 de Março de 2018. 

 
 
 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME ,  
CNPJ- 27.421.133/0001-98 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA  
CPF: 578.469.014-00 

 
 

JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX,  
CNPJ- 01.285.085/0001-64 

JOSE VALDECI DA SILVA  
CPF: 319.768.164-91 

 
 

FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA CONFECÇÕES,  
CNPJ- 10.326.813/0001-20 

FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS 
CPF nº 116.437.707-80 

 
 

  



  

 

 

 
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018-CONVITE Nº 001/2018 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLARES (ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO-
PE. 

 
TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE À FASE – PROPOSTA 

DE PREÇO 
 
 

Declaramos que abdicamos expressamente do direito de recurso relativo a fase de habilitação, 
previsto no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, ocasião em que reconhecemos que não 
faremos jus a qualquer reclamação posterior contra as decisões tomadas pela Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Granito, no processo licitatório acima 
identificado, de conformidade com o estabelecido no artigo 43, inciso III, da lei supracitada. 

  
Granito-PE, 21 de Março de 2018. 

 
 
 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA-ME ,  
CNPJ- 27.421.133/0001-98 

ANTONIO SEVERINO DA CUNHA  
CPF: 578.469.014-00 

 
 

JOSE VALDECI DA SILVA ARARIPINA - D-TEX,  
CNPJ- 01.285.085/0001-64 

JOSE VALDECI DA SILVA  
CPF: 319.768.164-91 

 
 

FABIANO B. Q. LINS - ME - ART.COSTURA CONFECÇÕES,  
CNPJ- 10.326.813/0001-20 

FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS 
CPF nº 116.437.707-80 


