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 18 de agosto 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 002/2021, conforme especificações constantes do Projeto Base, que integra o
Edital como Anexo III. Destaca-se que foi dado uma tolerância de 15 minutos para que os
representantes das empresas participantes e demais indivíduos que assim que sessem, 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 13 de
julho 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) 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; 2) 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. Em seguida, foi aberto o envelope da empresa Construtora C.C.A Ltda,
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contendo a documentação de habilitação, que foi enumerada por membro da comissão especial e
que detém 127 páginas, por conseguinte, abriu-se o envelope da empresa M & W Serviços de
Construção e Reforma Ltda, com a documentação de habilitação com um total de 135 páginas.
Devido a exigência de análise minuciosa na documentação apresentada, esta Comissão Especial de
Licitação decide suspender a sessão para análise dos documentos apresentados. Conforme o Decreto
nº 048/2021, assim como item 11.11 do Edital que rege a presente licitação que discorre que:
“11.11 - 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.”

Sendo assim, todos os documentos 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 23/08/2021, às 10:00 horas, para divulgação das empresas habilitadas e inabilitadas e demais
atos pertinentes à matéria. 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 o link para a nova sessão é: https://meet.google.com/dia-ghfvnir.
Destaca-se que a Membra da Comissão Especial - Rafaela de Andrade Firmo não se fez presente na
sessão, pois se encontra acamada por apresentar reação moderada devido a aplicação da vacina
contra a COVID-19.
Itambé/PE, 18 de agosto de 2021.
FELIPE SILVA ZOVKA
- Presidente da CEL-
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- Membro da CEL-
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