COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ATA 002 - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 (Sessão realizada por videoconferência)

Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação, designada pela portaria nº 0254/2021,
referente à Tomada de Preços nº 002/2021, que trata da Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de obras de engenharia, para execução de obras de ampliação do prédio da
Prefeitura Municipal e do prédio da Secretaria de Educação deste ente municipal, conforme
descrito e especificado no edital e seus anexos.
No dia 23 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede da Comissão Especial de Licitação,
sito na Rua Josué de Castro nº 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000, instituída pela Portaria
nº 0254/2021, composta pelos servidores: Felipe Silva Zovka (Presidente), Bruno Vilar Gondim
de Araújo Pereira (membro) e Rafaela de Andrade Firmo (membro), ainda com a presença do Sr.
Leandro da Costa Santos – assessor técnico, com a finalidade de divulgar os o resultado da análise
da habilitação apresentada pelos licitantes participantes da Tomada de Preços nº 002/2021,
conforme agendado e comunicado pelo Presidenta da CEL na sessão anterior realizada no dia
18/08/2021. Em ato contínuo o Presidente da CEL abriu a sessão e comunicou o resultado da
análise da habilitação, no qual restou HABILITADA a empresa participante do referido certame:
M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
19.314.966/0001-02, – neste ato representada na sessão de videoconferência pelo Senhor
Marivaldo da Silva Dornelas Filho, CPF: 034.945.184-24. E INABILITADA a empresa:
CONSTRUTORA C.C.A LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.406.567/0001-50 – neste ato
representada na sessão de videoconferência pelo Senhor Carlos Victor Gomes Lianza Faria, CPF:
076.042.754-27. A inabilitação da empresa CONSTRUTORA C.C.A LTDA se deu com base no
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parecer técnico emitido pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Itambé o qual
discorre que:
A Construtora CCA apresentou planilhas que atendem ao acervo pedido no edital, porém sem
o devido registro no CREA, foi apresentado uma CAT do Eng. José Sérgio Albuquerque de
Almeida, mas não foi constatado que o mesmo faz parte do corpo técnico da CCA, e ainda
assim, as art’s não são claras quanto aos serviços executados, impossibilitando a afirmação
de que as mesmas atendem ao item 09.03.02 do edital.

Sendo assim, com base no referido parecer técnico emitido pelo setor de engenharia, a
empresa CONSTRUTORA C.C.A LTDA, restou inabilitada por não atender os requisitos
técnicos exigido no Edital da Tomada de Preços 002/2021.
Em seguida, foi perguntado aos representantes das duas empresas se eles tinham alguma
observação a constar em ata sobre a análise e resultado da habilitação, e ambos os representantes
manifestaram interesse em constar em ata suas observações:
O senhor Carlos Victor Gomes Lianza Faria, CPF: 076.042.754-27, representante da
empresa CONSTRUTORA C.C.A LTDA discorreu: - que foi solicitado os atestados técnicos
junto aos engenheiros da Prefeitura Municipal de Itambé/PE, para comprovação dos serviços
similares aos pleiteados neste certame licitatório, porém, até a presente data tal documento ainda
não foi emitido. E o senhor Marivaldo da Silva Dornelas Filho, CPF: 034.945.184-24,
representante da empresa M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
discorreu: - mesmo apesentando os atestados, estes só deteriam validade se fosse devidamente
registrados no CREA.
Se destaca que os pareceres técnicos 055/2021 e 056/2021, referentes a análise econômicofinanceira, foi favorável à ambas as empresas.
Todas os documentos referenciados nesta sessão serão digitalizados e disponibilizados para
todos os interessados no site oficial da Prefeitura Municipal de Itambé/PE. Ato contínuo, foi
remarcada a sessão para o dia 01/09/2021, às 10:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Rua Josué de Castro nº 84 - Centro - Itambé-PE CEP: 55.920-000 CNPJ Nº 10.417.698/0001-07
Tel: (81) 3635-1156/1409 – Ramal 236 – E-mail: comissaoespecial@licitacaopmicel.com

Fato no qual será aberta e analisada a proposta da empresa habilitada no referido certame
licitatório. Destaca-se que o link para a nova sessão é: https://meet.google.com/dia-ghfv-nir.
Destaca-se que o Membro da Comissão Especial - Bruno Vilar Gondim de Araújo Pereira
não se fez presente na sessão, por motivo de força maior.

Itambé/PE, 23 de agosto de 2021.
FELIPE SILVA ZOVKA
- Presidente da CEL-

RAFAELA DE ANDRADE FIRMO
- Membro da CEL -

LEANDRO DA COSTA SANTOS
-Assessor técnico-
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