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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ATA 002 - JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 (Sessão realizada por videoconferência) 

 

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

referente à Tomada de Preços nº 003/2021, que trata da Contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia, para realização dos trabalhos de construção de Espaços para a Prática de 

Atividades Esportivas, com vistas a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo e Esportes, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos.  

No dia 29 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 004/2021, 

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

22/10/2021. Em ato contínuo o Presidente da CEL abriu a sessão e comunicou o resultado da 

análise da habilitação, no qual restaram HABILITADAS as empresas participantes do referido 

certame:  1) HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

27.603.095/0001-94 – neste ato representada na sessão de videoconferência pelo Senhor Davi 

Wilson Lucena, CPF: 013.273.374-95; 2) M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E 

REFORMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.314.966/0001-21 - neste ato representada na 

sessão de videoconferência pela Senhora Cecilia Paz Marques de Oliveira, CPF: 064.015.564-20; 
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3) RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 20.547.072/0001-60 – sem representante credenciado na sessão, mas 

com participação válida; 5) MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

18.920.924/0001-71 - sem representante credenciado na sessão, mas com participação válida; 5) 

CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP, inscrita 

no CNPJ sob o nº 24.161.531/0001-24 - sem representante credenciado na sessão, mas com 

participação válida. E INABILITADA a empresa:  FCK CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.115.499/0001-02 – neste ato representada na sessão de 

videoconferência pelo Senhor Árquias Licínio Costa e Silva, CPF: 084.641.894-00. A inabilitação 

da empresa FCK CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA se deu com base no Parecer 

Técnico Contábil nº 079/2021, emitido pela empresa PGF CONTABILIDADE CNPJ: 

10.529.114/0001-87, empresa responsável pela emissão de pareceres contábeis junto a esta 

Município. Destaca-se que o parecer discorre que:  

A empresa FCK CONTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, CNPJ 34.115.499/0001-02, está 

INAPTA e DESQUALIFICADA ECONOMICAMENTE, em relação as exigências dos 

índices de liquidez, visto que a data de abertura da empresa foi em 04/07/2019 e a mesma 

apresentou índices inconsistentes[...] 

Sendo assim, com base no referido parecer técnico emitido, a empresa FCK 

CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, restou inabilitada por não atender os requisitos 

técnicos exigido no Edital da Tomada de Preços 004/2021.   

Em seguida, foi perguntado aos representantes das empresas se eles tinham alguma 

observação a constar em ata sobre a análise e resultado da habilitação, fato no qual contatou-se o 

não interesse dos participantes.  

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 que o resultado da habilitação desta Tomada de Preços será publicado em diário Oficial, 

o qual constará a data prevista para abertura dos Envelopes de Proposta, caso não haja 
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interposição de recursos. Destaca-se que o link para a nova sessão é: https://meet.google.com/bii-

kkfj-sad .  

 

Itambé/PE, 29 de outubro 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- 
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