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ATA DE ABERTURA SESSÃO l

CONCORRÊNCIA NO 015/201 8 CODHAB/DF

Às 10 horas e 15 minutos do día 13 do mês de dezembro de 2018 foi aberta a sessão da Concorrência n'
01 5/201 8 desta CODHAB, no Setor Comercial Sul - Quadra 06, lotes 13/14 Bloco "A" - 6o Andar - Sala de
Reuniões - Edifício da CODHAB - CEP 70.306-91 8, onde se reuniram a Comissão Permanente de Licitação

juntamente com o Senhor Agostinho Tosto Neto, Matrícula no 691 2, como representante da equipe técnica
- DIPRO/CODHAB, para procederem à fase de credenciamento e após a fase de abertura dos envelopes de
proposta do processo n' 00392.00004283./201 8-85, concernente à modalidade CONCORRÊNCIA COM
INVERSÃO DE FASES, do tiPO MENOR PREÇO. Regime EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, do modo de

disputa FECHADO, Cujo objeto é a execução de 66 casas sobrepostas (132 unidades habitacionais) de
nteresse social na Quadra 209 do Sol Nascente Trecho 11, em Ceilândia de acordo com os projetos

técnicos, especificações, serviços e orçamento, contidos no Anexo X, XI e Xll, em atendimento à política
habitacional do Governo do Distrito Federal.

A INVERSÃO DE FASES, do tipo MENOR PREÇO. regime PREÇO UNITÁRIO está de acordo com o disposta
no art. 47 e 51 do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 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 substituto 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 ofertados.

A Comissão deu início à sessão no horário supracitado com a presença das licitantes credenciadas abaixo
citadasa

EMPRESA

G RUPO RCS

VITAL ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTOR IPÊ LTDA

ÊMÊHÉIÀI PRESENTES
CNPJ

08 .220 .952.0001 /22

1 7.863.345/0001
71

01 .651 .769/0001
32

REPRESENTANTE

YURI SAD TANUS

ALAN JOSÉ

DORA ANE

CPF

703.654.821

007.499.481
67

042.648.446-
06

Faz-se constar em ata que todos se credenciaram, as três empresas presentes apresentaram procurações
representando legalmente as empresas participantes do certame, a empresa VITAL ENGENHARIA L l UA

apresentou a declaração de a co Eissão em diligência em consulta ao Portal Da Transparência do DF, a

empresa VITAL ENGENHARIA LTDA. faturou até a presente data o valor de R$ 3.094.1 35,08, ultrapassando
o limite exigido pela 4.61 1/201 1 conforme item 7.2.2 do Edital, não podendo fazer uso do benefício. ,/
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VALORES OFERTADOS DE ACORDO COM A ATER l URA uus nvEI.upeõ UE rKvrv in
ValorCNPJEMPRESA

R$ 9.41 1 .996,8808.220.952.0001 /22GRUPO RCS

R$ 9.742.529,441 7 .863 .345/0001 -71VITAL ENGENHARIA LTDA

R$ 1 1 .227.999,3201 .651 .769/0001 -32CONSTRUTOR IPÊ LTDA

ATA D

Após a fase de abertura de envelopes de proposta e habilitação,.a empresa GRUPO RCS, CNPJ:
08.220.952.0001/22 ofertou o menor preço no valor de R$ 9.41 1 .996,88 (nove milhões, quatrocentos e
onze míl. novecentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).
Estas documentações serão disponibilizadas no portal , para analise e
manifestação de recurso e contrarrazões mediante a publicação no DODF do aviso de resultado, com data

para as devidas manifestações, que deverão ser protocoladas neste órgão no horário de expediente

Após publicação do aviso de resultado será aberto o prazo recursal de 3(três) dias úteis. Nada mais tendo
a declarar, encerrou-se a sessão às doze horas e zero minutos do mesmo dia, lavrando a presente Ata,
passando a ser assinada por esta Comissão e pelos representantes

Fábio Castelo Branco
Membro - CPL/CODHAB

Ricardo Pereira de Sousa
Membro - CPL/CODHAB

4.,z,.., [4,Ú
agostinho Tosta Neta

Membro da Área Técnica
DIPRO/CODHAB/DF

Shirley Alves Santos
Membro - CPL/CODHAB

EPRESENTANTE

YURI SAD TANUS
CPF: 703.654.821 -53

CPF: 007.499.481-67

RERRESÉNTANTE
:A ANE

CPF: 042.648.446-06
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