
 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018. 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de Junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 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 0001/2018 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 julgamento dos 
documentos dos envelopes habilitação e demais atos pertinentes ao presente certame, para cumprimento da 
fase de habilitação da sessão do dia 04 de maio de 2018, e conseqüentemente do julgamento do recurso 
impetrado pela empresa LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 22.328.425/0001-67, contra a 
empresa CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90 no dia 28 de maio de 2018,   para à 
Seleção de empresa para CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA 
VISTA E POVOADO DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 073/2015 
FEM. Em detrimento do feriados de CORPUS CRISTH, CONSIDERANDO, a Portaria n° 468 de 26 de dezembro de 
2017, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, o cronograma de feriados nacionais e de pontos 
facultativos no ano de 2018, E CONSIDERANDO, ainda a comunicação do Governo de Pernambuco transferiu o 
ponto facultativo do feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (31), para a sexta-feira (1º de 
junho). E que fora marcado para o dia 01/06/2018, ficou adiado para este dia. Na sequência passou-se para 
análise de cada licitante onde a Comissão Permanente do Município de Granito estado de Pernambuco, em 
conformidade com a legislação pertinente e disposições contidas no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 
002/2018, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 passa a ANÁLISE DE CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA, torna 
publico o Resultado do julgamento das propostas de preço, fase de classificação. Objeto: Seleção de empresa 
para CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NA VILA BELA VISTA E POVOADO 
DE RANCHARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 073/2015 FEM. Empresas 
participantes: LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 22.328.425/0001-67; CONSTRUTORA 
ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90. Nos termos do edital, o presidente verificando o envelope das 
empresas Habilitadas, inicialmente da empresa LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 
22.328.425/0001-67, após uma analise apresentou toda documentação exigida no edital referente a Proposta de 
Preço e de fato cumpriu na integra a apresentação da proposta no valor de R$435.821,09 (Quatrocentos e 
trinta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos) e na seqüência a empresa CONSTRUTORA 
ANDALUZ LTDA – ME, CNPJ 18.668.147/0001-90, após uma analise apresentou toda documentação exigida no 
edital referente a Proposta de Preço e de fato cumpriu na integra a apresentação da proposta no valor de R$ 
433.732,90 (Quatrocentos e trinta e três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos), estando 
classificada, constatou-se a proposta mais vantajosa para o município, conforme mapa parte integrante desta 
ata. Fica assegurado para as empresas o prazo de cinco dias para interposição de recursos de que trata o artigo 
109 da Lei nº 8.666/93, bem como fica as licitantes obrigada a confirmar, por escrito, no prazo legal, os termos 
do recurso, na sala da CPL, não sendo aceita via email. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 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. Granito (PE), 04 de Junho de 2018. 
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- Presidente- 

 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 
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JOSE NEGEDILE ALENCAR JUNIOR 

-Membro- 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 
 



 

 

RESULTADO JULGAMENTO FASE DE CLASSI FI CAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇO DO 
PROCESSO LI CI TATÓRI O PROCESSO LI CI TATÓRI O Nº  006/ 2018,  TOMADA DE PREÇO Nº  002/ 2018 

 

A Comi ssão nomeada at r avés da por t ar i a 001/ 2018,  de 02/ 01/ 2018,  do Muni cí pi o de Gr ani t o 
est ado de Per nambuco,  em conf or mi dade com a l egi sl ação per t i nent e e di sposi ções cont i das 
no Edi t al  de Li ci t ação TOMADA DE PREÇO Nº  002/ 2018,  PROCESSO LI CI TATÓRI O Nº  006/ 2018 -  
ANÁLI SE DE CLASSI FI CAÇÃO PROPOSTA,  t or na publ i co o Resul t ado do j ul gament o das pr opost as 
de pr eço,  f ase de cl assi f i cação.  Obj et o:  Sel eção de empr esa par a CONSTRUÇÃO DE 
PAVI MENTAÇÃO EM PARALELEPÍ PEDO GRANÍ TI CO NA VI LA BELA VI STA E POVOADO DE RANCHARI A NO 
MUNI CI PI O DE GRANI TO,  CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº  073/ 2015 FEM.  Empr esas par t i ci pant es:  
CONSTRUTORA NELSON OLI VEI RA EI RELI - ME CNPJ:  10. 626. 617/ 0001- 70.  Nos t er mos do edi t al ,  o 
pr esi dent e ver i f i cando o envel ope das empr esas Habi l i t adas,  i ni ci al ment e da empr esa 
LEANDRO SAMPAI O ENGENHARI A EI RELI  EPP,  CNPJ:  22. 328. 425/ 0001- 67,  após uma anal i se 
apr esent ou t oda document ação exi gi da no edi t al  r ef er ent e a Pr opost a de Pr eço e de f at o 
cumpr i u na i nt egr a a apr esent ação da pr opost a no val or  de R$435. 821, 09 ( Quat r ocent os e 
t r i nt a e ci nco mi l  oi t ocent os e vi nt e e um r eai s e nove cent avos)  e na seqüênci a a 
empr esa CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME,  CNPJ 18. 668. 147/ 0001- 90,  após uma anal i se 
apr esent ou t oda document ação exi gi da no edi t al  r ef er ent e a Pr opost a de Pr eço e de f at o 
cumpr i u na i nt egr a a apr esent ação da pr opost a no val or  de R$ 433. 732, 90 ( Quat r ocent os e 
t r i nt a e t r ês mi l  set ecent os e t r i nt a e doi s r eai s e novent a cent avos) ,  est ando 
cl assi f i cada,  const at ou- se a pr opost a mai s vant aj osa par a o muni cí pi o da empr esa 
CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA – ME,  CNPJ 18. 668. 147/ 0001- 90.  Fi ca assegur ado par a as empr esas 
o pr azo de ci nco di as par a i nt er posi ção de r ecur sos de que t r at a o ar t i go 109 da Lei  nº  
8. 666/ 93,  bem como f i ca as l i ci t ant es obr i gada a conf i r mar ,  por  escr i t o,  no pr azo l egal ,  
os t er mos do r ecur so,  na sal a da CPL,  não sendo acei t a vi a emai l .  Nada mai s havendo a 
t r at ar ,  f oi  l avr ada est a At a e det er mi nou que se f i zesse ci ênci a ao Sr .  Pr ef ei t o no 
i nt ui t o que o mesmo of er ecesse o Par ecer  Nos t er mos do ar t i go 43 da Lei  nº  8. 666/ 93 e de 
suas al t er ações.  Gr ani t o ( PE) ,  04 de Junho de 2018.   
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