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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ATA 003 - ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 (Sessão realizada por videoconferência) 

 

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

referente à Tomada de Preços nº 007/2021, que trata da Contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia, para realização dos trabalhos de construção de Centro de Armazenagem e 

Distribuição da Secretaria de Educação, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos.  

No dia 13 de dezembro de 2021, às 10:00 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 divulgar os o 

resultado da análise da habilitação apresentada pelos licitantes participantes da Tomada de Preços 

nº 007/2021, conforme agendado e comunicado pelo Presidenta da CEL na sessão anterior 

realizada no dia 26/11/2021. Em ato contínuo o Presidente da CEL abriu a sessão e comunicou o 

resultado da análise da habilitação, no qual restou habilitadas todas 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) RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

20.547.072/0001-60 – neste ato representada na sessão de videoconferência pelo Senhor Lucca 

Nogueira Dapper Araújo, CPF: 707.981.144-95.  

Em ato contínuo, o presidente da CEL juntamente com os membros da comissão, 

prosseguiram com a abertura dos envelopes contendo a proposta dos licitantes participantes. 

Primeiramente foi constatado que as propostas se apresentaram cumprindo com todas as 

formalidades exigidas no edital.  

Abertos os envelopes nº 02 contendo as propostas das empresas a Comissão Especial de 

Licitação confeccionou o seguinte quadro de classificação: 
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PARTICIPANTE CNPJ VALOR CLASSIFICAÇÃO 

RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 

ME 20.547.072/0001-60 455.194,33 1 

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS 

EIRELI 27.603.095/0001-94 477.861,50 2 

 

Devido a exigência de análise minuciosa nas propostas apresentadas, esta Comissão 

Especial de Licitação decide suspender a sessão para análise das mesmas. 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.” 

Todas as propostas serão digitalizadas e disponibilizadas para todos os interessados no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Itambé/PE. 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 resultado será divulgado em diário oficial 

e publicado no site oficial deste município, fato no qual, a partir do resultado final ficará 

concedido o prazo de cindo dias úteis para que as empresas, caso queiram, adentrem com recurso.  

Itambé/PE, 13 de dezembro 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- 


