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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

JULGAMENTO E RESULTADO DE PROPOSTA 

 

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 01 de setembro de 2021, às 10:00 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 abertura e análise da Proposta de Preços 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 23/08/2021. Em ato contínuo o presidente da CEL juntamente com 

os membros da comissão e assessor técnico, prosseguiram com a abertura do envelope contendo a 

proposta do licitante habilitado a participar desta fase. Primeiramente foi constatado que a 

proposta apresentada cumpriu todas as formalidades exigidas no edital.  

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 

M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E 

REFORMA LTDA 19.314.966/0001-02 326.145,65 1 
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Devido a exigência de análise minuciosa na proposta apresentada, esta Comissão Especial 

de Licitação decide suspender a sessão para análise da proposta apresentada. Sendo assim, 

conforme o 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.” 

A proposta será digitalizada e disponibilizada para todos os interessados no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Itambé/PE. Ato contínuo, foi destacado que após análise o resultado será 

publicado em Diário Oficial, disponibilizado no site oficial de Itambé/PE e enviado por e-mail 

para as empresas participantes. A parti de então, será concedido o prazo de cinco dias úteis para 

interposição de recurso.  Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes, 

que acompanharam a sessão por videoconferência. Não houve qualquer manifestação a ser 

constatada em ata. Destaca-se que por motivos pessoais, o senhor Bruno Vilar Gondim de Araújo 

Pereira não pôde se fazer presente na sessão realizada através de videoconferência. 

Itambé/PE, 01 de setembro de 2021. 

 

FELIPE SILVA ZOVKA 

- Presidente da CEL- 

 

 

RAFAELA DE ANDRADE FIRMO 

- Membro da CEL - 

 

 

LEANDRO DA COSTA SANTOS 

-Assessor técnico- 

 


