
CODHAB ::m::,f====':==
Comissãí} Permanente

de {itii.aÇão -CPI«

n ;AMENT

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - SESSÃO l

'201 PDHABZDF

CONCORRÊNCIA N.o 006/2018 -- CODHAB/DF

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito foi iniciada a Concorrência n' 006/201 8 desta
CODHAB, às dez horas e quinze minutos, no Setor Comercial Sul Quadra 06, lotes 13/14 Bloco "A" - 5'
Andar - Sala de Reuniões no 1- Edifício da CODHAB - CEP 70.306-918, onde reuniram-se o Pregoeiro e
equipe de apoio, para procederem a abertura e o julgamento do processo n' 392-004873/2017,
concernente à modalidade Concorrência, cujo o objeto é a contratação de empresa para execução de
obras de edificação de uso misto com fins institucionais de 1 .090,1 0m' denominado Protótipo Santa Luzia.
contidos nos Anexos do Edital, 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:

CNPJ
00.881 .1 54/0001

30

20.1 01 .881 /0001
44

KEPRESKNTANTE CPF
41 7.542.1 21WELLINGTON DA

15SILVA COSTA
344.327.01 1

CLEITON NUNES
53

OMEGA ENGENHARIA LTDA

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

De acordo com o item 7.2 do Edital, referente à Declaração Independente de Proposta, todas as empresas
estão credenciadas a participar da sessão.

Dando seguimento a sessão, o Presidente efetuou a abertura do envelope de habilitação da empresa
OMEGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n' 00.881.154/0001-30, para conferência da documentação. Não
houve manifestações que desabonassem a documentação da licitante citada.

Em seguida, a Comissão deu início à análise da documentação da licítante ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI
ME, CNPJ n' 20.101881/0001-44, com posterior apreciação das demais licitantes presentes. Não houve
manifestações que desabonassem a documentação da licitante citada.

Após a fase de abertura de envelopes de documentação de habilitação. as licitantes foram questionadas
quanto à intenção de interpor recurso naquela fase. Não havendo manifestação de interposição de
recurso, deu-se seguimento aos trabalhos da sessão.

A comissão deu início à fase de abertura de envelopes contendo as propostas das empresas participantes
A apresentação das propostas deu-se na seguinte ordem.

VALOR TOTALCNPJEMPRESA

00.881 .1 54/0001 -30 R$ 707.089.55OMEGA ENGENHARIA LTDA
SRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME 20.101 .881/0001-44 R$757.71 1,96

A licitante OMEGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ no 00.881 .1 54/0001 -30, ofereceu proposta no valor total de

R$707.089,55 (setecentos e sete mil. oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) para o ITEM 01

A licitante ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ no 20.101881/0001-44, ofereceu proposta no valor
total de R$757.711.96 (setecentos e cinquenta e sete míl, setecentos e onze reais e noventa e seis
centavos) para o ITEM 01 . i;$

Após a fase de abertura de envelopes de propostas, as lícitantes foram questionadas quanto à intenção de
interpor recurso naquela fase, porém, não houveram manifestação de interposição de recurso.

A Comissão suspendeu os trabalhos às onze horas e dez minutos do mesmo dia, visando a análise(da
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documentação de habilitação e propostas, no qual será emitido uma Nota Técnica sobre os
documentação analisada

Após análise, será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e Diário Oficial da União - DOU o
resultado da análise técnica, no qual resultará contemplada a empresa vencedora do certame, programada
para o día quatro de abril de dois mil e dezoito

Após publicação do aviso de resultado será aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis

Nada mais tendo a declarar, encerrou-se a sessão às onze horas e quinze minutos do mesmo dia, lavrando
a presente Ata, passando a ser assinada por esta Comissão e representantes.

Fábio Castelo Branco
Pregoeiro - CPL/CODHAB

de O. Filho
ODHAB

Claylton Ferréira Aragão
Presidente - dÉL/CODHAB

U
EGA ENGENHARIA LTDA

Representante

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

Representante
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