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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ATA 002 - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 (Sessão realizada por videoconferência) 

 

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

referente à Tomada de Preços nº 006/2021, que trata da Contratação de empresa especializada para 

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

para atender as necessidades da prefeitura municipal de Itambé/PE, conforme descrito e 

especificado no edital e seus anexos. 

No dia 21 de outubro de 2021, às 14:30 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 006/2021, 

conforme agendado e comunicado pelo Presidenta da CEL na sessão anterior realizada no dia 

18/10/2021. Em ato contínuo o Presidente da CEL abriu a sessão e comunicou o resultado da 

análise da habilitação, no qual restou HABILITADA as empresas participantes do referido 

certame:  1) CONSTRUSERV SERVIÇOS E COONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 15.666.873/0001-05; 2) CASTRO & ROCHA LTDA – LUX ENERGIA E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.185.141/0001-12; 3) SEVERINO JOSÉ DA 

SILVA – SN ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 22.326.027/0001-01; 
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4) FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 04.792.477/0001-08. Destaca-se que apenas a empresa SEVERINO JOSÉ DA SILVA – SN 

ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 22.326.027/0001-01, – neste ato 

representada na sessão de videoconferência pelo Senhor Oton Aron da Silva Justino, CPF: 

117.595.624-40 se fez presente nesta sessão de videoconferência.  

Em seguida, foi perguntado ao representante presente da empresa se ele tinha alguma 

observação a constar em ata sobre a análise e resultado da habilitação, e este destacou que não 

detinha observações a fazer.  

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 

destacado pelos dirigentes do certamente licitatório que o resultado da habilitação será publicado 

em diário oficial e que, caso não haja interposição de recursos pelas empresas participantes, fica 

remarcada a sessão para o dia 04/11/2021, às 9:30 horas. Fato no qual será aberta e analisada a 

proposta das empresas habilitadas no referido certame licitatório. Destaca-se que o link para a 

nova sessão é: https://meet.google.com/mpk-kdkc-dtc.  

Destaca-se que o Membro da Comissão Especial - Rafaela De Andrade Firmo não se fez 

presente na sessão, por motivo de força maior.  

 

Itambé/PE, 21 de outubro de 2021. 

 

FELIPE SILVA ZOVKA 

- Presidente da CEL- 

 

 

BRUNO VILAR GONDIM DE ARAÚJO PEREIRA  

- Membro da CEL - 

 

 

LEANDRO DA COSTA SANTOS 

-Assessor técnico- 

https://meet.google.com/mpk-kdkc-dtc

