
 
 

 

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2018, CARTA CONVITE Nº 009/2018. 

 
Ao 04 (quatro) dia do mês de Dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezessete), às 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, JOSE NEGEDILE DE 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 Administração e Finanças; Secretaria De 
Educação; Secretaria De Meio Ambiente; Secretaria De Infraestrutura E Transporte; Secretaria De 
Agricultura, do Município de Granito (PE), e tem como objetivo principal à Aquisição Parcelada de 
Material de Expediente para atender as necessidades das secretarias Municipais de Granito, conforme 
projeto básico (Anexo I).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 27/11/2018 até 04/12/2018 e entregues os editais em 27/11/2018, conforme 
comprovantes juntados ao referido Processo. Foram convidadas as seguintes Empresas: Foram 
convidadas para esta licitação as seguintes empresas do ramo: F. JUNIOR DE SÁ-ME, CNPJ 
08.727.324/0001-38; JRM INFORMATICA EIRELI-ME, CNPJ 24.257.736/0001-08; PAPELARIA  ESPIRITO 
SANTO LTDA-ME, CNPJ 01.856.942/0001-39, todos devidamente cadastrados nesta Prefeitura Municipal. 
Aberta a sessão esta comissão esperou 15 minutos  além do horário previsto no convite, o Sr. 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. F. 
JUNIOR DE SÁ-ME, CNPJ 08.727.324/0001-38 representado pelo Sr. SARAH DE SÁ XAVIER inscrita no CPF: 
108.177.174-71; JRM INFORMATICA EIRELI-ME, CNPJ 24.257.736/0001-08, representado pelo Sr. 
MARCLEO DE OLIVEIRA CARVALHO inscrito no CPF: 032.671.514-22; PAPELARIA  ESPIRITO SANTO LTDA-
ME, CNPJ 01.856.942/0001-39, representado pelo Sr. RAFAEL FIGUEREDO ALENCAR, inscrito no CPF: 
008.491.344-47, ambas credenciada como microempresa de pequeno empresa, pegando o tratamento 
diferenciado previsto na LC nº. 123/06 e 147/2014. 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 convite, foram assim abertos os de documentos de habilitação. Analisada a documentação 
os documentos foram submetidos à apreciação dos licitantes que a tudo aprovaram e rubricaram. Em 
seguida a CPL, fez analise documental de cada licitante e constatou-se que a empresa F. JUNIOR DE SÁ-
ME, Apresentou certidão da Fazenda Federal fora de validade e como a mesma foi credenciada como 
microempresa de pequeno empresa, pegando o tratamento diferenciado previsto na LC nº. 123/06 e 
147/2014 e foi dado prazo de 05 (cinco) dias conforme item 7.3. - Havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal será assegurado, as microempresas ou empresas de pequeno porte, 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a empresa JRM INFORMATICA EIRELI-ME, deixou de apresentar a certidão 
Municipal fora de validade e como a mesma foi credenciada como microempresa de pequeno empresa, 
pegando o tratamento diferenciado previsto na LC nº. 123/06 e 147/2014 e foi dado prazo de 05 (cinco) 
dias conforme item 7.3. a empresa PAPELARIA  ESPIRITO SANTO LTDA-ME apresentou documentação 
devidamente em conformidade ao exigido ao edital e declarou que os licitantes foram habilitados ao 



 
 

 

certame, destacando-se que resguada-se a comissão de no caso as empresas F. JUNIOR DE SÁ-ME e JRM 
INFORMATICA EIRELI-ME se sagrarem vencedoras na classificação de algum item só poderam assinar 
contrato tendo cumprido fielmente a regularidade fiscal das empresas. O Sr. Presidente da CPL finalizou a 
sessão de habilitação abrindo prazo para empresa apresentar documentação pendente. Em seguida em 
ato continuo o Sr. Presidente da CPL facultou a palavra aos licitantes se aos mesmas desejavam desistir do 
prazo recursal na qual todos aceitaram e assinaram em conjunto termo de desistência, Em seguida o Sr. 
Presidente da CPL mandou que fossem abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos 
licitantes já que todos haviam sido habilitados. 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: JRM INFORMATICA EIRELI-ME, CNPJ 
24.257.736/0001-08; apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme as exigências do 
edital/convite, cotando todos os itens da locação com valor global de R$ 172.850,41 (Cento e setenta e 
dois mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), a empresa: PAPELARIA  ESPIRITO 
SANTO LTDA-ME, CNPJ 01.856.942/0001-39; apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme 
as exigências do edital/convite, cotando todos os itens da locação com valor global de R$ 172.510,79 
(cento e setenta e dois mil, quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) e a Empresa: F. JUNIOR 
DE SÁ-ME, CNPJ 08.727.324/0001-38, apresentou a sua proposta de preços padronizada conforme as 
exigências do edital/convite, cotando todos os itens da locação com valor global de R$ 172.390,71 (cento 
e setenta e dois mil trezentos e noventa reais e setenta e um centavos) Todos os preços unitários foram 
analisados pela CPL. Concluído o julgamento dos preços apresentadas, constatou-se as propostas mais 
vantajosas para o município foram das empresas F. JUNIOR DE SÁ-ME, CNPJ 08.727.324/0001-38 e 
PAPELARIA  ESPIRITO SANTO LTDA-ME, CNPJ 01.856.942/0001-39 conforme mapa em anexo parte 
integrante desta ata, 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 12h28min do dia 04/12/2018. Nada Mais.  
 
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL  
- Presidente- 

 
LUCIANA BARBOSA DA SILVA 

-Secretaria- 
 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 
-Membro- 

 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 
-Membro- 

 
 

F. JUNIOR DE SÁ-ME,  
CNPJ 08.727.324/0001-38 

SARAH DE SÁ XAVIER  
CPF: 108.177.174-71 

 
JRM INFORMATICA EIRELI-ME,  

CNPJ 24.257.736/0001-08 
 MARCLEO DE OLIVEIRA CARVALHO  

CPF: 032.671.514-22 
 

  
PAPELARIA  ESPIRITO SANTO LTDA-ME,  

CNPJ 01.856.942/0001-39 
RAFAEL FIGUEREDO ALENCAR 

CPF: 008.491.344-47


