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CARTA CONVITE N° 01/2021 - CEL/SEL/DF

PROCESSO n°: 00220-00005329/2021-32

ATA DA SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 01 - 
DOCUMENTAQAO E N° 02 - PROPOSTA DE PREQOS E ABERTURA DO ENVELOPE 

DOS DOCUMENTOS DA CARTA CONVITE N° 01/2021 - CEL/SEL/DF.

Aos 10 (dez) dias do mes de Janeiro de 2022, as 14h e OOmin (quatorze horas), reuniu
se a Comissao Especial de Licitagao, doravante denominada CEL/SEL/DF, mediante 
a Portaria n° 246 de 02 dezembro de 2021, publicada no DO-DF n° 226 de 06 de 
dezembro de 2021, composta pelos servidores SARAFI SUZANA RAMOS DE ARAUJO, 
matricula 280.045-4, na fungao de Presidente; SABRINA AMORIM CATUNDA 
SAMPAIO, matricula 278.677-X, na fungao de Secretaria; MARCELO CRUZ BORBA, 
matricula 277.593-X, na fungao de membro, para proceder ao recebimento os envelopes 
n° 01 - DOCUMENTAQAO e n° 02 - PROPOSTA DE PREQOS da Carta Convite n° 
01/2021 - CEL/SEL/DF, que trata da contratagao de empresa especializada para a 
execugao de piso em concrete armado para receber a implantagao dos modules 
esportivos, no Centro Olimpico e Paralimpico Parque da Vaquejada, objeto do 
processo 00220-00005329/2021-32, regime de execugao EMPREITADA POR PREQO 
GLOBAL POR LOTE.

Iniciados os trabalhos, foi constatada a presenga das empresas PENTAG ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ 02.581.588/0001-40; CML BRAGA CONSTRUQAO DE EDIFICIOS, CNPJ 
18.695.016/0001-21; COELSA ENGENHARIA CONSTRUQAO E SANEAMENTO LTDA, 
CNPJ 02.469.350/0001-27, cuja manifestagao de interesse ocorreu tempestivamente, 
ate 24h antes do inicio da Sessao Publica, nos termos do item 3.1.1 da Carta Convite.

As empresas CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA, CNPJ 33.480.104/0001-08 e A2 
COMERCIO E SERVIQOS DE CONSTRUQAO EIRELI, CNPJ 10.769.900/0001-51 nao 
poderao participar do processo licitatorio, tendo em vista que nao apresentaram 
manifestagao de interesse na forma do item 3.1.1 da Carta Convite, portanto, nao sao 
licitantes neste certame.

A empresa BEM TE VI CONSTRUQAO E REFORMAS EIRELI, CNPJ 23.131.656/0001- 
49, apesar de manifestar interesse tempestivamente, chegou a sessao publica as 14:06, 
apos a tolerancia de 05 (cinco) minutos de atraso concedida na abertura da sessao, 
portanto, nao e licitante neste certame.
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O Sr Alan, preposto da empresa A2 COMERCIO E SERVIQOS DE CONSTRUQAO 
EIRELI, CNPJ 10.769.900/0001-51, comunicou que “o servidor deste orgao (do 
protocolo) ARDEWAN informou que nao era necessario solicitar o cadastro para 
participagao, apenas comparecer no momento o qua! a empresa veio buscaro editaf'.

Iniciados os trabalhos, como condipao previa ao exame da DOCUMENTAQAO DE 
HABILITAQAO dos licitantes, a CEL/SEL/DF verificou eventuais descumprimentos das 
condipoes de participapao, especialmente quanto a existencia de sanpao que impepa a 
participapao no certame ou a futura contratapao, mediante Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurfdica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), e foi constatado que 
todas as licitantes estao APTAS, conforme comprovantes impresses e submetidos a 
rubrica pelos membros da CEL/SEL/DF.

Prosseguindo, a CEL/SEL/DF efetuou a abertura dos envelopes n° 01 -
DOCUMENTAQAO daPENTAG ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.581.588/0001-40, 

contendo 48 (quarenta e oito) paginas numeradas e rubricadas pelo representante legal 
da empresa; CML BRAGA CONSTRUQAO DE EDIFICIOS, CNPJ 18.695.016/0001- 
21, contendo 37 (trinta e sete) paginas numeradas e rubricadas pelo representante legal 
da empresa; COELSA ENGENHARIA CONSTRUQAO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ 
02.469.350/0001-27, contendo 90 (noventa) paginas (nao) numeradas e rubricadas pelo 
representante legal da empresa. Seus conteudos foram submetidos a rubrica pelos 
Membros da CEL/SEL/DF.

Os envelopes de n° 02 - PROPOSTA DE PREQOS foram submetidos a rubrica pelos 
Membros da Comissao - CEL/SEL/DF e ficarao lacrados em poder desta Comissao ate 
a designapao de nova data para abertura das propostas.

Na oportunidade, a CEL/SEL/DF informou que o processo sera enviado posteriormente 
para a area tecnica da SEL/DF para emissao de Parecer Tecnico que avaliara a 
Capacidade das licitantes.

O presente certame ficara suspense ate a conclusao da analise dos documentos de 
habilitapao, oportunidade em que sera informada mediante publicapao oficial a relapao 
das licitantes habilitadas, e a data da nova sessao para abertura da proposta de prepos, 
nos termos da lei.

Em continuidade, CEL/SEL/DF comunicou que o resultado desta fase do certame 
licitatorio sera publicado na forma da Lei.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a SESSAO PUBLICA e lavrada a presente 
ATA que vai assinada pelos Membros da Comissao Especial de Licitapao.

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Eederal

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE ELAZER
Subsecretaria de Administrate) Geral

Assinaturas:

NA RAMOS DE ARAUJOSARAH S

Presidente da CEL/SEL/GDF

SABRINA AMORIM C/mJNDA SAMPAIO

Membro da CEL/SEL/GDF

u
MARCELO CRyZ BORBA

Memteto da CEL/SEL/GDF
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