
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

Presidência
O cio SEI-GDF n.º 852/2018 - CODHAB/PRESI Brasília-DF, 12 de abril de 2018

À Empresa Israel Construtora EIRELI ME
Em resposta ao Oficio nº 001/2018, referente à Concorrência 06/2018 – CODHAB/DF,processo nº 00392-004873/2017, cujo objeto trata da contratação referente a execução de obras daedificação de uso misto, com fins ins tucionais de 1.090,10m², denominado Protó po Santa Luzia, daCompanhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, incluindo todos os

insumos necessários.  Trata-se  de um edi cio  em sistema aberto,  ou  seja,  sem compar mentação
interna, com uso compa vel com as premissas estabelecidas no Plano de Manejo da ARIE da VilaEstrutural, implantado na área conhecida como Santa Luzia, na Cidade Estrutural/DF, de acordo com a
Autorização Ambiental nº 055/2017 – IBRAM, Anexo I.d deste Edital.

A empresa solicita a republicação da Ata, considerando a diferença entre os valores
ofertados, esta diferença é menor que 10%;

A empresa Israel Construtora, no intuito de cobrir o valor vencedor, oferta o valor de R$707.089,50(setecentos e sete mil oitenta e nove reais e cinquenta centavos), o qual trata da diferençaa menos de R$ 0,05(cinco centavos), do valor ofertado pela empresa Ômega Engenharia LTDA, inscritano CNPJ: 00.881.154/0001-30, na importância de R$ 707.089,55 (setecentos e sete mil oitenta e novereais e cinquenta e cinco centavos);
A  Comissão  Permanente  de  Licitação-CPL,  toma  conhecimento  dos  requerimentosacima mencionados e conclui que, a fase de uma Sessão Publica, no caso de uma Concorrência, sãofases  preclusas,  ou  seja,  as  decisões  administra vas  finais  de  cada  fase  é  apenas   preclusão

administra va,  ou  a  irretratabilidade  do  ato  (da  fase)  perante  a  própria  Administração.  É  suaimodificabilidade na via administra va, para estabilidade das relações entre os par cipantes.
Desta forma, fica preclusa a fase de lances, não havendo a possibilidade de se ofertarum novo valor, conforme previsto nos do art. 45, § 3º, da LC nº 123/06, havendo o empate, a ME ouEPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, logo após o encerramento

da fase de lances, quando lhe será oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito depreferência.
Fato  este,  come do  na  supracitada  sessão,  o  qual  foi  de  pronto  recusado  pelarequerente,  se  furtando  de  seu direito  em ofertar  na  devida fase,  a  qual,  guarda  a  este  o  retromencionado ar go. 
Logo a fase processual/recursal  em que se encontra este certame, não nos permiteretroagir,  diante deste fato, nos resta à objeção ao requerido pela empresa ISRAEL CONSTRUTORAEIRELI ME, INSCRITA NO CNPJ: 20.101.881/0001-44, ofertante do valor de R$ 757.711,96(setecentos e

cinquenta e sete mil setecentos e onze reais e noventa e seis centavos).
Esta Companhia permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
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GILSON PARANHOS
Diretor-Presidente

Ao Senhor
Cleiton Nunes Marocolo;
Sócio-Proprietário
Empresa Israel Construtora EIRELI ME
SGCV Lote 15 Bloco C, Sala 309 Guará II
Cep: 344.327.011-53 Brasília/DF

Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 12/04/2018, às 12:14, 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.
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