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PROCESSO N" 47/2013

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e*treze%(18/10/20.13),' às Q9;00h
(nove horas), na Sala de Audiência da,3a Vara Federal da Justiça Federal no
Estado do Tocantins, situado na Av. Teotônío Segurado, Quadra 201 Norte,
Conjunto 01, Lotes 2A/em'PaImasyrTO, reuníram-se os membros da Comissão
Especial de Licitação instftuida pela Portaria n° 146, de 27 de agosto, de 2013,
para analisar e julgar a Tomada desPreços n° 01/2013, autorizada no Processo
Administrativo n° 47/2013 - JFTO, cujo objeto é á contratação.de empresa
especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de
serviços de elaboração de projetos necessários à construção do Edifício, Sede
dá Subseção Judiciária de Araguaíná, em Arãguaína/TO, nos termos dó., edital
.que rege esta licitação. O edital foi divulgado, mediante "aviso de licitação", no
Diário Oficial da União - Seçãò 3 -' n, 179, de 16 de-setembro de 2013, pág.
188, no "Jornal do Tocantins", de 13 de setembro de 2013, pág. 4, na redq
mundial de computadores (Internet) no endereço: http://www,jfto.jus,br e no síte
do ComprásNet, em 16 de setembro de 2013, e, ainda, foi solicitada a
divulgação junto a algumas entidades líg/adas aos profissionais de engenharia.
No dia e hora indicados acimai, procedeú-se ao chamamento dos
representantes das empresas licítantes para a eptrega dos envelopes à
Comissão, tendo comparecido ap rato apenas a empresa FABRICA CIVIL
ENGENHARIA DE PROJETOS S/S EPP, que"não credenciou representante
para este ato, tendo encaminhado sua documentação a esta Seccional por via
postagem aérea (TAM Express), que;foí recebida em 17/10/2013, às 15hOO.
Mesmo com a participação de apenas um Jicitante, esta CPL deliberou no
sentido de* dar andamento ao presente certame. Assim sendo, foi realizada a
abertura do envelope de habilitação; p . cadastramento foi aferido junto ao
SICAF, estando a empresa participante em situação regular, conforme erigido
no item 4.1.1 ^do Edital de Abertura. Aberto g envelope que continham a
DOCUMENTAÇÃO (Eipvelopé 1), passou a Comissão à análise dos
documentos referentes a habilitação/Analisando a documentação habilitatória.
* ENDEREÇO: 201 Norte Conjunto t, Lotes sy^f Centro, CEp^CÍOI-128 - Palmas (TO)-'. /
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-apresentada pela empresa partfcipante/v;dèlíberou a Comissão Especial de
Licitação pela HABILITAÇÃO da empresa FABRICA CIVIL.ENGENHARIA DE
PROJETOS S/S EPP, por atender às exigências do Edital da tomada d e Preços n.° 01/2013. Dando continuidade aos trabalhos do/^ presente certame
licitatório, passou-se à :abertura do envelope de PROPOSTA TÉCNICA
(Envelope 2) da empresa habilitada;, o qual encontra~se' devidamente lacrado. A ~.' . f
empresa habilitada não possui representante neste ato./Assim, da análise dos
documentos de Proposta Técnica da tomadálje Preços n° 01/2013, após as
pertinentes análises promovidas, pelo Arqiiiteto Lucas Rodrigues Dantas,. foL
apurada a Pontuação da Proposta, Técnica igual a 75,50 pontos. Assim sendo, .'aplicando o disposto no Jtem 9V 0, Edital, esta GPL apurou a Nota
Classificatória Final (NCF) igual a 4.570- DO JULGAMENTO: Com efeito, a
Comissão Especial de Licitação declara Vencedora da Tomada de Preços n°
01/2013 a empresa FABRlfcA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS S/Si EPP;
CNPJ n. 66,679.697/0001-87, que òfertoVi o valor de R$ 199.709,40 (cento e
noventa é nove mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos) para a
^execução dos serviços objeto deste certame, tudo em consonância com o
item 9 çlo Edital e artigos 43 usque^45 da .Lei n°-8.666/93 e suas ulteriores
.modificações. O resultado da presente licitação será publicado^.na imprensa
oficial, ;ng\s/fe e no murafdesta Secjão Judiciária. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a presente sessão às/15hOO, com a lavratura desta ata t|ue, lida e"
achada conforme, vai àssina:dá pelos membros da Comissão Especial àe

Licitação. ; ; [
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