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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 
ATA Nº 002 – CARTA CONVITE Nº 001/2019 

 
Às 16h15min do dia 21/02/2019, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações desse órgão, Vanderlei Marcelo Lermen, e respectivos membros da equipe de 
apoio, nomeados pela portaria 002/2018, para, em atendimento às disposições contidas em 
decreto, referente ao processo nº 013/2018, realizar os procedimentos relativos à Carta 
Convite nº 001/2019. Objeto: Aquisição de uniformes escolares para distribuição gratuita aos 
alunos da rede municipal de ensino. Aberta esta sessão, para tratar da questão do item 
“4.1.1.1. Depois do certame a empresa vencedora deverá: a) Entregar a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes um modelo de cada confecção, no prazo 
de 03 (três) dia úteis, o que não estiver de acordo deverá ser desclassificado”, relatada 
na ata pós-certame, e enviada para a empresa vencedora NANDAMELOS UNIFORMES 
LTDA, CNPJ: 17.142.916/0001-89, notificando e abrindo este prazo para a mesma. Sendo 
assim os membros desta comissão receberam e analisaram a ata da comissão especial de 
julgamento e avaliação dos uniformes escolares, nomeada pela portaria 060/2019 (anexada 
ao processo), enviada a esta comissão pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto, onde na mesma consta que a empresa vencedora do certame, NANDAMELOS 
UNIFORMES LTDA, CNPJ: 17.142.916/0001-89, não compareceu e nem apresentou os 
modelos solicitados do Termo de Referência ANEXO II do Edital desta licitação até esta 
data, e, quando esta comissão se reuniu e lavrou a mesma (em anexo ao processo). Sendo 
assim, esta comissão convoca a segunda colocada, empresa KLEIN & PICCINI COMERCIO 
DE CONFECCOES LTDA, CNPJ: 05.377.465/0001-80, para apresentação dos modelos 
conforme item 4.1.1.1. no prazo de três dias úteis. Nada mais havendo a declarar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo presidente e membros da comissão 
permanente de Licitações. 
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