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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

JULGAMENTO E RESULTADO DE PROPOSTA 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 (Sessão realizada por videoconferência) 
 

Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação, designada pela portaria nº 0254/2021, 
referente à Tomada de Preços nº 001/2021, que trata da Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de obras de engenharia, para execução de obras de drenagem e 
pavimentação em paralelo granítico nas Ruas: Dr. Marion Oliveira da Silva, José Cézar Marinho 
Falcão, José Mendes Filho, Projetada L, Vereador Severino Felix da Costa, Pastor Israel Ferreira 
da Costa, Vandinete Barreto Maciel e Complemento da Rua José Antônio R. Cavalcante no 
Município de Itambé-PE.  

No dia 11 de agosto de 2021, às 09:00 horas, com tolerância de 00:15 minutos, 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 Proposta de Preços apresentada pelos licitantes 
participantes da Tomada de Preços nº 001/2021, conforme agendado e comunicado pelo 
Presidenta da CEL na sessão anterior realizada no dia 05/08/2021. Em ato contínuo o Presidente 
da CEL abriu a sessão e comunicou o resultado da análise das Propostas – com base no parecer 
técnico emitido pelo setor de engenharia desta Edilidade, no qual restou vencedora a empresa: 1) 
CONSTRUTORA C.C.A LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.406.567/0001-50, que apresentou 
sua proposta em consonância com o Edital da referida Tomada de Preços 001/2021, tendo em 
vista que esta empresa apresentou o menor valor de R$ 736.999,49 (setecentos e trinta e seis mil 
novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), sendo por tanto, DECLARADA 
VENCEDORA do referido certamente licitatório. Destaca-se que a empresa: 2) M & W 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.314.966/0001-02, também apresentou proposta de preços em consonância com o Edital da 
Tomada de Preços 001/2021, ficando classificada em segundo lugar com o valor R$ 842.664,99 
(oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 
Destaca-se que os representantes das empresas participantes não se fizeram presente nesta sessão. 
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Por este fato, o resultado será publicado em impressa oficial para transparência e conhecimento 
das partes, assim como em atendimento aos princípios da legalidade, eficiência e publicidade.  

Aberto o envelope nº 02 contendo a proposta das empresas, a Comissão Especial de 
Licitação confeccionou o seguinte quadro de classificação: 

PARTICIPANTE CNPJ VALOR CLASSIFICAÇÃO 

CONSTRUTORA C.C.A LTDA  03.406.567/0001-50   736.999,49 1 
M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E 
REFORMA LTDA 19.314.966/0001-02 842.664,99 2 

 

Seguindo as diretrizes do Decreto nº 048/2021 que discorre que: 

 “Da(s) reunião(ões) da Comissão Especial de Licitação–CEL, que digam respeito ao 
recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02; ao julgamento de habilitação e propostas; e/ou assuntos 
pertinentes que se façam necessários, será (ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), devendo 
esta(s) ser (em) assinada(s)m pela comissão. Os arquivos referentes à sessão pública de 
videoconferência serão digitalizados, salvos e possibilitado o total acesso e manifestação dos 
interessados, em prazo razoável e proporcional.” 

Todos os documentos pertinentes à esta sessão serão digitalizados e disponibilizados para 
todos os interessados no site oficial da Prefeitura Municipal de Itambé/PE. Ato contínuo, a sessão 
de licitação referente a Tomada de Preços 001/2021 foi oficialmente declarada encerrada pelo 
Presidente da Comissão Especial de Licitação.  

Itambé/PE, 11 de agosto de 2021. 

 
FELIPE SILVA ZOVKA 

- Presidente da CEL- 
 
 

BRUNO VILAR GONDIM DE ARAÚJO PEREIRA 
- Membro da CEL- 
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- Membro da CEL - 

 
 

LEANDRO DA COSTA SANTOS 
-Assessor técnico- 


