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ATA DE ABERTURA CONCORRÊNCIA N' O1 4Z2018 - CODHABZDF

ATA- OE ABERTURA E JULGAMENTO OE HABIUTAÇÃO E PROPOSTA i SESSÃO l

CONCORRÊNCIA N.o 014/2018 CODHAB/DF

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito foi iniciada a Concorrência no 014/2018
desta CODHAB, às dez horas e quinze minutos, no Setor Comercial Sul - Quadra 06. lotes 1 3/14 Bloco "A'
6' Andar - Sala de Reuniões n' 1 - Edifício da CODHAB - CEP 70.306-91 8. onde reuniram-se o Presidente da
comissão, juntamente com o Senhor Agostinho Tosto Neto, como representante da equipe técnica -
DIPRO/CODHAB, para procederem a abertura e o julgamento do processo n' 00392-00009955/201 8-49.
concernente à modalidade Concorrência, cujo o objeto Contratação de empresa especializada para a
execução das obras dos interiores e complementações da edificação de uso institucional denominado
Protótipo Santa Luzia, sob as condições aqui estabelecidas, em atendimento à Política Habitacional do
Governo do Distrito Federal

A Comissão deu início à sessão no horário supracitado com o credenciamento e assinatura da lista de
presença pelas licitantes abaixo citadas

CNPJEMPRESA

LA DART IND E COM EIRELI EPP 01 .251 .61 0/0001 -20

ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA 03 .447.272/001 -22

00.881 .1 54/0001 -30OMEGA ENGEN HARIA LTDA

co SERVIÇOS DE REFORMAS 00.977.382/0001 /1 0
PREDIAIS EIRELI

1 1 . 545.051 /0001 -1 5ALVORADA SERVIÇOS

20.1 01 .881 /0001 -44ISRAEL CO
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Faz-se constar em Ata que o conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, os quais não quiseram fazer o uso deste quesito. As
propostas de preço serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas apresentadas, que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de eventuais
erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para a apuração do valor final da proposta. A análise das propostas visará o atendimento
das condições estabelecidas nesta Concorrência, sendo classificadas as propostas em ordem crescentes,
do menor para o maior valor ofertado:

Faz-se constar em Ata que após o procedimento de verificação das Propostas de Preços, o Envelope n' 02
Documentos de Habilitação das licitantes serão abertos todos os envelopes dos participantes, sendo

analisados pela ordem de classificação, e tendo assegurado o direito de recurso, obedecendo à ordem de
classificação em relação a analise da melhor classificada. Os licitantes deverão impetrar (caso seja de
seu interesse) recursos em relação à proposta e a documentação de habilitação, obedecendo à ordem de

classificação/análise. Em caso de um licitante impetrar recurso a outra licitante que não esteja na vez de
análise este será desconsiderado pela comissão de licitação.

A
Faz-se constar em Ata que os procedimento acimas citados estão em consonância com o RILC Art. 70
Haverá fase recursal única, após o encerramento da fase de habilitação e análise de proposta de preço.
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ATA DE ABERTUR

Após o credenciamento das empresas será aberto os envelopes de proposta de cada empresa

ORDEM DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

LA DART IND E COM EIRELI EPP 01 .251 .61 0/0001 -20

03 .447 .272/0001 -22

00.881 .1 54/0001 -30

00.977.382/0001/1 0

1 1 .545.051 /0001 -1 5

20.1 01 .881 /0001 -44

R$ 832.900.41

R$ 762.227,1 0

R$ 777.478.58

R$ 81 5.978,61

DESCLASSIFICADA

R$ 670.584,39

ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA

PREDIAISCONSTRUVIA SERVIÇOS DE
EIRELI

ALVORADA SERVIÇOS

ISRAEL CONSTRUTORA

OMEGA ENGENHARIA LTDA

ORDEM DE CLAS$!H ;ÃQ SERgPQS!

Após a fase de abertura de envelopes de proposta e habilitação , a empresa ISRAEL CONSTRUTORA cnpj
20.101.881/0001-44 ofertou o menor preço no valor de RS 670.584.39 (seiscentos e setenta mil
quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
Faz-se constar em ata que após abertura dos envelopes 01 e 02 em sessão única conforme disposto no
art.70 do RILC, nenhum dos participantes quiseram rubricar as propostas, bem como, a documentação de
habilitação, os quais ficarão disponíveis no site da CODHAB
Após publicação do aviso de resultado, no nosso site o resultado de análise de habilitação e proposta de
preço, dando inicio a fase recursal. Será publicado no dia 29 de outubro de 2018, essa data poderá ser
prorrogável
Nada mais tendo a declarar. encerrou-se a sessão às onze horas da manhã do mesmo dia, lavrando a
presente Ata, passando a ser assinada por esta Comissão e representantes
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l ' Lugar [SRAEL
CONSTRUTORA

2' Lugar ARCA LOGÍSTICA
TECNOLOGIA

3' Lugar OMEGA ENGENHARIA
LTDA
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AIÂDEABERIU RÀ CONCORRÊNCIA No 01 4/2018 - CODHAB/DF

-t
Claylton Férreira Aragão

Presidente -] CPL/CODHAB
Ricardo Pereira de Sonsa
Membro - CPL/CODHAB

Membro - CPL/CODHAB

Ê. h, l««
ostinho Tosto Neto
DIPRO/CODHAB Cpf: 053.554.259-33 representante

e de almeida

Mãfêàs antonio rodrigues
Cpf: 31 8.769.351 -20 representante

jrelligton da sirva costa
Cpf: 41 7.542.1 21 -1 5 representante

n

/

W($gíê7$atista resende

Cpf: 030.645.1181 -22 representante
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