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CONCORRÊNCIA NO 013/2018 CODHAB/DF

Às 10 horas e 15 minutos do dia dezessete do mês de outubro de dois mil e dezoito foi aberta a sessão
da Concorrência n' 01 3/201 8 desta CODHAB. no Setor Comercial Sul - Quadra 06, Iates 1 3/1 4 Bloco "A
6' Andar - Sala de Reuniões - Edifício da CODHAB - CEP 70.306-918, onde reuniram-se a Comissão
Permanente juntamente com o Senhor Agostinho Tosto Neto, Matrícula n' 6912, como representante da
equipe técnica - DIPRO/CODHAB, como representante da equipe técnica - DIPRO/CODHAB, para
procederem o julgamento do processo n' 00392-00008940/2018-63. Concernente à modalidade
CONCORRENCIA COM INYERSAO DE FASES, do tipo MENOR PREÇO. Regime EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, do modo de disputa FECHADO, Cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a
execução de ampliação de rede de energia elétríca para a instalação de 02 (dois) transformadores para
atender os empreendimentos habitacionais H4, localizados na cidade de Samambaia - Distrito Federal,
nos endereçosG n
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A INVERSÃO DE FASES, do tipo MENOR PREÇO, regime PREÇO UNITÁRIO esta de acordo com o disposto
no art. 47 e 51 do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇOES. CONTRATOS E CONVENIOS DA CODHAB/DF
RILC/CODHAB em consonância a Lei n' 13.303/16. O qual entrou em vigor pela Resolução SEl-GDF n'
228/201 8 de 28 de junho de 201 8
Os modos operantes desta sessão ocorreram com a apresentação dos envelopes de preços e de
habilitação na hora e dia marcado para o inicio da sessão, conforme supracitado, por determinação do
presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contrato- CPL em obediência ao ato convocatório,
será aberto em primeira fase/procedimentos os ENVELOPE N' 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, onde nesta
fase irá se apurar a classificação das empresas participantes por ordem crescente em relação aos valores
apresentados Em decorrência da apuração do menor valor ofertado e com a identificação da.empresa
ofertante. abriremos tão somente. o ENVELOPE DE N' 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO desta
empresa que ofertou o menor valor para esta licitação, os demais envelopes ficaram sob a guarda da CPL
a qual irá abri-los em decorrência de uma suposta desclassificação obedecendo as ordem dos valores

Estas documentações serão disponibilizadas na pagina da CODHAB para analise e manifestação de
recurso e contrarrazões mediante a publicação no DODF e DOU, com data para as devidas manifestações,
que deverão ser protocoladas neste órgão no horário de expediente.
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A Comissão deu início à sessão no horário supracitado com a presença das lícitantes abaixo citadas

EMPRESAS PRESENTES

CNPJEMPRESA

DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 00.526.899/0001-80

REPRESENTANTE

ALCIRAN ALVES

Faz-se constar em Ata que o senhor ALCIRAN ALVES apresentou procuração como representante da
empresa DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 00.526.899/0001 -80
Faz-se constar em Ata que ás 10:15min, o presidente da CPL deu-se por encerrado a fase de
credenciamento no qual só compareceu a empresa DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. ,f
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Ordem De Classificação das propostas
EMPRESA l CNPJ

DIAMANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Valor

RS 91 .372,2800.526 .899/0001 -80

R$ 91 .372,28 (Noventa e um mil trezentos e setenta e dois mil reais e vinte e oito centavos)
Fundada a fase das considerações quanto à habilitação e proposta de preço, o presidente da CPL dá por
encerrada a fase de habilitação.
Nada mais tendo a declarar, a Comissão encerrou a presente sessão às dez horas e trinta minutos do
mesmo dia
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