
 

 

Processo Licitatório nº 037/2018 
Carta Convite nº 005/2018 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
A comissão Permanente de Licitação e o prefeito do Município de Granito, estado de 

Pernambuco , tendo sido obedecido os prazos e princípios constantes da lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, conforme preços relacionados em ata, ADJUDICA ao concorrente abaixo o item 
descrito do processo em epigrafe, tipo MENOR PREÇO por empreitada, que teve por objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO 
ONDE FUNCIONA A CRECHE BOM MENINO NO MUNICÍPIO DE GRANITO 

 
Adjudicatário(s): 
 

BESSA C& CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Leontino Furtado Leite, 181 
Centro - Bodocó - PE – CEP 56.220-00, inscrita no CNPJ sob o nº 15.097.814/0001-63, e com 
inscrição municipal nº 1218, neste ato representada por seu titular, o Sr. Carlos Eduardo Bessa do 
Nascimento, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF nº 068.391.977-60 e da Identidade Civil 
RG Nº 4270300 - SSP - PE, residente e domiciliado a Rua: São Francisco, 189 Centro - Bodocó – PE – 

CEP: 52.220-000. 
 

Valor Global de R$ 123.227,28 (cento e vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e 
vinte e oito centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
                                              GRANITO – PE, 06 de novembro de 2018. 
 
 

 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL  

- Presidente- 
 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 

-Membro- 
 
 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 
-Membro- 

 
 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 
-Membro-  



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2018 

CARTA-CONVITE Nº 005/2018 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Art. 38 da Lei Federal nº 8666/93, 
 

    RESOLVE: 

Art. 1º -  HOMOLOGAR  este processo em favor da empresa  adjudicada abaixo identificada, 
por estar de acordo com a legislação em vigor. 

 
Art. 2º - Adjudicatário:  

BESSA C& CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Leontino Furtado Leite, 181 
Centro - Bodocó - PE – CEP 56.220-00, inscrita no CNPJ sob o nº 15.097.814/0001-63, e com 
inscrição municipal nº 1218, neste ato representada por seu titular, o Sr. Carlos Eduardo Bessa do 
Nascimento, brasileiro, empresário, casado, portador do CPF nº 068.391.977-60 e da Identidade Civil 
RG Nº 4270300 - SSP - PE, residente e domiciliado a Rua: São Francisco, 189 Centro - Bodocó – PE – 

CEP: 52.220-000. 
 

Valor Global de R$ 123.227,28 (cento e vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e 
vinte e oito centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
 

Art. 3º - Tendo sido a licitação realizada nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, e 
alterações posteriores, determino que seja feito o empenho da despesa e contrato de prestação de 
serviços, tudo conforme consta nas propostas dos licitantes supracitado. 

Art. 4º - Determinar á Secretaria de Administração as providências cabíveis para o 
cumprimento do presente termo. 

Art. 5º - Determinar ao serviço de Orçamento e contabilidade a emissão do respectivo 
empenho, juntamente com boletins de medição e ordem de pagamento.  
 
                                              GRANITO – PE, 06 de novembro de 2018. 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 


