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ATA DE LICITAÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA 010/2015 DO CENTRO DE 

FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO - CEFURIA 

Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de 2015, às 15h00 deu-se início ao 

procedimento licitatório – TERMO DE REFERÊNCIA 010/2015 com a finalidade de 

contratação de empresa especializada para confecção de camisetas, no âmbito da 

referida proposta de Convênio, tendo como membros da Comissão Permanente de 

Licitação, Denilson Pasin CPF 638.119.799-49, Anderson Luiz Moreira CPF nº 

026.460.459-80, Glicimar Bueno CPF nº 859.722.749-49 e Bernadete Aparecida da 

Silva Ferreira CPF nº 650.138.919. Foram recebidas 3 (três) propostas das seguintes 

empresas: JACK COSTURA MERCADO PROMOCIONAL LTDA., CNPJ 

16.849.281/0001-91 apresentou o valor unitário de R$ 8,87 (oito reais e oitenta e sete 

centavos, totalizando para as 2000 unidades o valor total de R$ 17.740,00 (dezessete 

mil setecentos e quarenta reais); DANILO MARCOS DE MELO – ME, CNPJ 

19.306.632/0001-06 apresentou o valor unitário de R$ 14,00 (quatorze reais), 

totalizando para as 2000 unidades o valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 

CUCA BACANA IND. E COM. DE CONF. LTDA., CNPJ 10.439.285/0001-15 

apresentou o valor unitário de R$ 12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos), 

totalizando para as 2000 unidades o valor total de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e 

novecentos reais). Após análise das propostas a comissão delibera pela contratação da 

empresa JACK COSTURA MERCADO PROMOCIONAL LTDA., CNPJ 

16.849.281/0001-91 que apresentou o menor preço, sendo declarada a vencedora do 

certame. A Comissão de Licitação informa que o prazo para interposição de recursos 

inicia amanhã. Após a fase de recursos, o contrato poderá ser assinado, após a 

apresentação da documentação por parte da contratada, conforme item 7 do Termo de 

Referência. Foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada por todos os presentes é 

assinada. Encerra-se a solenidade às 15h41. 
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