
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - PE 

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 017/2016 

CONVITE Nº 008/2016 

ATA 

Às 09:00 horas do dia 30 do mês de maio de 2016, reuniu-se na sala de 
reuniões da Prefeitura de Cortês, a Comissão Permanente de Licitação 
designada pela Portaria nº 001/2016, tendo como Presidente JOSÉ 
EDMILSON DOS SANTOS, – ADALCI CRISTINA SOUZA DE FRANÇA - 
Secretária e CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA – Membro, para promover o 
recebimento e a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, tendo 
como Objeto: Aquisição parcelada de materiais de construção e 
conservação destinados à manutenção, conservação e conserto dos 
prédios públicos, logradouros e  saneamento básico do município de 
Cortês/PE. De que trata o Convite N º 008/2016 – Processo nº 017/2016. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, solicita do Secretário que 
apresentasse os envelopes documentação e propostas dos licitantes 
presentes, que foi feito na seguinte ordem: 01 – GLOBAL HOUSE EIRELI ME - 
CNPJ Nº 13.611.287/0001- 38; 02 – SP MEDEIROS EMPREENDIMENTOS 
ME– CNPJ Nº 20.818.264/0001-64; 03– D S DA SILVA ROCCO 
EMPREENDIMENTOS ME – CNPJ Nº 20.916.073/0001-35.  Em seguida o Sr. 
Presidente determinou que os presentes examinassem e constatassem se 
todos os envelopes estavam lacrados e mandou que fossem rubricados, 
passou-se a abertura dos envelopes Documentação dos Licitantes acima 
identificados, os quais foram analisados à vista das exigência do edital, onde a 
CPL deliberou por habilitar todos os participantes. Logo após o Sr. Presidente 
solicitou se os licitantes abriam mão do direito de interposição de recursos 
contra a fase de habilitação, para que a Comissão pudesse proceder à abertura 
dos envelopes Proposta de Preços, o que foi aceito por todos. Dando 
prosseguimento com a abertura dos envelopes proposta de preços à vista das 
exigências do edital, a CPL considerou todos os participantes classificados. 
Passando em seguida a emissão do Mapa Comparativo de Preços, onde foram 
analisadas as propostas, tendo a Comissão de Licitação declarado vencedor a 
Empresa: 01 LUGAR – EMPRESA: SP MEDEIROS EMPREENDIMENTOS 
ME– CNPJ Nº 20.818.264/0001-64, apresentando os menores preços para 
os itens dos lotes: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, perfazendo o valor 
total de R$ 16.073,70; MADEIRAS E ESQUADRIAS, perfazendo o valor 
total de R$ 2.685,20; HIDRO SANITÁRIOS, perfazendo o valor total R$ 
23.885,50; MATERIAIS ELETRICOS, perfazendo o valor total R$ 14.086,52; 
FERRAGENS, perfazendo o valor total de R$ 408,84; MATERIAIS DE 
PINTURA, perfazendo o valor total de R$ 11.115,32; FERRAMENTAS, 
perfazendo o valor total de R$ 4.257,80; MATERIAIS DE PROTEÇÃO, 
perfazendo o valor total de R$ 3.278,10; OUTROS, perfazendo o valor total 
de R$ 2.646,00, perfazendo o valor global de R$ 78.437,98(setenta e oito 



mil quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos). Em 
seguida o Sr. Presidente faculta a palavra aos presentes, não havendo quem 
queira fazer uso e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrado os trabalhos da reunião, e eu Secretária abaixo assinado, lavrei a 
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela 
Comissão de Licitação e licitantes presentes. 
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LICITANTES: 

 
 
José Reginaldo Lins de Albuquerque Junior - Procurador 
GLOBAL HOUSE EIRELI ME  
CNPJ Nº 13.611.287/0001- 38  
 
 
Hilton Alves Cavalcanti Sobrinho - Procurador 
SP MEDEIROS EMPREENDIMENTOS ME 
CNPJ Nº 20.818.264/0001-64 
 
 
Danilo Sergio da Silva Rocco – Representante legal 
D S DA SILVA ROCCO EMPREENDIMENTOS ME  
CNPJ Nº 20.916.073/0001-35 

 
 

 

 
 


