
 

  

 

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: licitacaopmicel@gmail.com 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 (Sessão realizada por videoconferência) 

 

Ata da reunião da Comissão Especial de Licitação, designada pela portaria nº 0254/2021, referente 

à Tomada de Preços nº 005/2021, que trata da Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção corretiva e preventiva em Sistema de Iluminação Pública, sem 

fornecimento de materiais utilizados, para atender as necessidades da prefeitura municipal de 

Itambé/PE, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. 

 

No dia 10 de setembro de 2021, às 09:00 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 analisar os documentos de 

habilitação e as propostas de preços apresentados pelas licitantes que acudiram ao chamamento da 

Tomada de Preços nº 005/2021, conforme especificações constantes do Projeto Base, que integra o 

Anexo do Edital. Destaca-se que foi dado uma tolerância de 15 minutos para que os representantes 

das empresas participantes e demais indivíduos que assim quisessem, se fizesse presente. A fim de 

acompanhar os trabalhos desta Sessão e dar o suporte necessário à CPL, o corpo técnico auxiliará 

no que for necessário. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, em jornal de 

grande circulação e afixado no quadro de avisos desta edilidade no dia 21 de agosto de 2021. Em 

razão da reconhecida pandemia da COVID-19 e em atendimento às recomendações dos 

profissionais da saúde e das autoridades governamentais, as sessões presenciais deste certame 

ocorrerão por videoconferência, realizadas por meio do software “Google Meet”, cujo link contendo 

o código de acesso a esta Sessão foi disposto no Edital. Confirmado o recebimento do código de 

acesso à Sessão Pública e iniciada a fase de credenciamento e habilitação, foi verificado que 

protocolaram, junto à Comissão de Licitação, seus respectivos documentos de Habilitação e 

Proposta de Preços as empresas: 1) FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.792.477/0001-08; 2) J.M EMPREENDIMENTOS inscrita 

no CNPJ sob o nº 32.507.681/0001-75. Antes do início da sessão, foi informado ao representante 

da empresa FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, a única 

presenta na videoconferência, que a empresa SEVERINO JOSÉ DA SILVA, CNPJ: 



 

  

 

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: licitacaopmicel@gmail.com 

 

22.326.027/0001-01, apresentou recurso contra o edital da referida Tomada de Preços, no dia 

09/09/2021. A empresa que apresentou recurso destacou dois pontos: 

a) O item 7.2 do Termo de Referência consta a exigência de engenheiro eletricista, todavia na 

planilha de custos não consta a previsão de gastos relativos a tais profissionais. 

b) A prestação de serviços é sem fornecimento de materiais, entretanto na planilha apresentada em 

seu item 1.3, a exigência é os serviços com fornecimento de material o que diverge do objeto 

licitado. 

Sobre o tema, destaca-se que em consultoria informal com o setor de engenharia, foi informado que 

houve um erro na planilha e que este erro impactaria o valor da planilha de prestação de serviços e 

que seria necessário correções. Sendo assim, foi informado a suspensão da sessão e que será feita 

uma análise minuciosa do caso, fato no qual será publicada o resultado da análise, podendo inclusive 

restar revogada a referida licitação. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra ao 

licitante, que acompanhou a sessão por videoconferência. Não houve qualquer manifestação a ser 

constatada em ata. Sendo assim, reitera-se que da análise dos fatos concretos, todos serão 

publicados, seja para dar continuidade a sessão através da videoconferência ou para revogar o 

procedimento licitatório. 

Itambé/PE, 10 de setembro de 2021. 

 

FELIPE SILVA ZOVKA 

- Presidente da CEL- 

 

 

BRUNO VILAR GONDIM DE ARAÚJO PEREIRA 

- Membro da CEL- 

 

RAFAELA DE ANDRADE FIRMO 

- Membro da CEL- 

 

 

LEANDRO DA COSTA SANTOS 

-Assessor técnico- 


