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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Carta Convite n°01/2021 - Contratação de
Empresa Especializada - Execução de Piso em Concreto

 

ATA

 

CARTA CONVITE Nº 01/2021 - CEL/SEL/DF

PROCESSO nº: 00220-00005329/2021-32

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS DA CARTA
CONVITE Nº 01/2021 - CEL/SEL/DF.

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2022, às 14h e 00min (quatorze horas), reuniu-se a Comissão
Especial de Licitação, doravante denominada CEL/SEL/DF, mediante a Portaria nº 246 de 02 dezembro de
2021, publicada no DO-DF nº 226 de 06 de dezembro de 2021, composta pelos servidores SARAH
SUZANA RAMOS DE ARAÚJO, matrícula 280.045-4, na função de Presidente; SABRINA AMORIM CATUNDA
SAMPAIO, matrícula 278.677-X, na função de Secretária; MARCELO CRUZ BORBA, matrícula 277.593-X, na
função de membro, para proceder à aberturados envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS da
Carta Convite nº 01/2021 - CEL/SEL/DF, que trata da contratação de empresa especializada para a
execução de piso em concreto armado para receber a implantação dos módulos espor�vos, no Centro
Olímpico e Paralímpico Parque da Vaquejada, objeto do processo 00220-00005329/2021-32, regime de
execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

Iniciados os trabalhos, foi concedia tolerância de 35 (trinta e cinco minutos) e nenhuma interessada
compareceu à Sessão. Às 14:35 (quatorze horas e trinta e cinco minutos), foi relembrada à Comissão a
existência de duas Licitantes HABILITADAS no certame (CML BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CNPJ
18.695.016/0001-21 e PENTAG ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.581.588/0001-40), conforme decisões de
habilitação. A Sessão Pública foi gravada, tendo em vista a ausência dos interessados. O vídeo ficará
arquivado na pasta da COLIC.

Prosseguindo, a CEL/SEL/DF efetuou a abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS da PENTAG
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 02.581.588/0001-40, contendo 09 (nove) páginas numeradas e rubricadas pelo
representante legal da Licitante, no valor total de R$238.185,37 (duzentos e trinta e oito mil cento e
oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), com prazo de execução dos serviços de 04 (quatro)
semanas, e validade de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a abertura da licitação, em 02
(duas) vias.

 A CEL/SEL/DF efetuou a abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS e da CML BRAGA
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, CNPJ 18.695.016/0001-21, contendo 45 (quarenta e cinco páginas)
numeradas e rubricadas pelo representante legal da Licitante, no valor total de R$232.116,13 (duzentos e
trinta e dois mil cento e dezesseis reais e treze centavos), com prazo de execução dos serviços de 30
(trinta) dias, e validade de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a abertura da licitação, e
será revalidada pelo mesmo período caso não ocorra manifestação formal, em 02 (duas) vias.

Os conteúdos das PROPOSTAS foram subme�dos à rubrica pelos Membros da CEL/SEL/DF.

Na oportunidade, a CEL/SEL/DF informou que as PROPOSTAS serão analisadas e o processo será enviado
posteriormente para a área técnicada SEL/DF para emissão de Parecer Técnico que avaliará todos os
aspectos da PROPOSTA DE PREÇOS, requisitos, composições de preços, planilhas orçamentárias, BDI
aplicado e demais especificações, constantes do Edital e do Projeto Básico.
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O presente certame ficará suspenso até a conclusão da análise das PROPOSTAS, oportunidade em que
será informada mediante publicação oficial a Licitante vencedora.

A CEL/SEL/DF informou que envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela Licitante
INABILITADA, que já foi rubricado em seu lacre, permanecerá lacrado, em poder desta Comissão, pelo
prazo de 30 (trinta) de dias, quando será encaminhado ao arquivo público.

Em con�nuidade, CEL/SEL/DF comunicou que o resultado desta fase do certame licitatório será publicado
na forma da Lei.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a SESSÃO PÚBLICA e lavrada a presente ATA que vai assinada
pelos Membros da Comissão Especial de Licitação.

 

Assinaturas:

 

 

SARAH SUZANA RAMOS DE ARAÚJO

Presidente da CEL/SEL/GDF

 

 

SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO

Membro da CEL/SEL/GDF

 

 

MARCELO CRUZ BORBA

Membro da CEL/SEL/GDF

 

Documento assinado eletronicamente por SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO -
Matr.0278677-X, Membro da Comissão, em 15/02/2022, às 15:36, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SARAH SUZANA RAMOS DE ARAÚJO -
Matr.0280045-4, Presidente da Comissão, em 15/02/2022, às 15:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO CRUZ BORBA - Matr.0277593-X, Membro
da Comissão, em 15/02/2022, às 18:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 80155607 código CRC= 382D1CFF.
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