JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federa l da 1ª Região
DE PREQl3 N. 001 /2016
PAe/SEI n. 0004541 -11 .2016

10.ftõOt\

ATA DA RELNIPO DE RECffilMENTO DE

CXXlM:Nf/!ÇPO ç

PR:Rl3TA E ABERTlRA. CüS 8'1VEL.Cfl:S
CE H.AB I L ITPÇl()

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e

dezesseis, na Sala de Reuniões da SECCO, localizada no 2° Andar do Edifício Anexo
1 do Tribunal Regional

Federal

da Primeira Região , Brasíl ia -DF ,

Qmissão Pem,anente de Lícitação ,

reuniu -se a

para proceder à abertura da

I icitação em

epígrafe . Prel iminarrrente, a Canissão decidiu conceder o prazo de tolerância de

15 minutos , previsto na alínea

"a "

do subitem 5 . 1 do Edital .

Iniciada a

sessão , a Presidente da Canissão Pem,anente de Licitação solicitou aos presentes
que apresentassem os envelopes contendo a documentação e proposta canerc ia 1.
Apresentaram-se para credenciamento as seguintes empresas : L. A. SCHAOLER - ME ,
Q\PJ : 25.165.891/0001-67 , representada por Luciano Andrey Schadler , A3 : 51806786
- SESP-PR. e EPCE - Engenheiros Associados Consultores em Engenharia LTDA, CNPJ :

15 .110 . 739 /0001 -23 representada por Lu is Migue I Ganes de OI i ve ira , A3: V871147-Q
- DIREX/DPF e ainda foi recebido pe la Comissão Pem,anente de Licitação o envelope
código

da

SN567027030ffi

03.600.473 /0001-18,

S6Tl

6Tlpresa

representação

CD\STRJltRA.

LAJ...PA

SPNTA
na

sessão.

Abertos

LTOA.,
os

Q\PJ :

envelopes

" documentação " e feita a consulta junto ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de 8npresas ln idôneas e Suspensas /ffi.J,
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Actnini strativa , e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (N)T, os documentos foram analisados
e

rubricados

pelos

presentes.

documentos de hab i I i ta ção

Após

análise

rea I i zada pelo

e

Sl>NTA

LALFA

CXN3TR.Jl(FA

técnico

acerca

dos

Senhor F reder i co Augusto de A lme ida

Santos Vellenich , Diretor da Divisão de Obras
6Tlpresa

parecer

LT'Dõ.,

- DI\AJB restou

O\PJ :

inabilitada a

03 .600 .473 /0001-18 .

pelo

descumprimento dos subi tens 6 .2 .1 , 6 .2 .2, 6 .3 .4 e 6 .4 .3 do Edita 1, bem cano por
ter

apresentado

atestado

de

capacidade

técnico-ope racional

e

ates tado

de

capacidade técnico-profissional , os quais não evidenciaram que a 6Tlpresa tenha
elaborado projeto , laudo técnico ou perícia

relativa à estrutura de conc reto

pretendido e fundações de tubulão de forma específica , não obstante o atestado
fazer referência a serviços de laudo técnico e projeto de recuperação e refo rço

~

1

estrutu ra de forma genérica. &n virtude de todos os licitantes ter<m aberto mão\~

ff#-

r

JUSTIÇI\ FECE=W...

_

TRIBlML RB31CN:\L F ~ DA PR IMEIRA RB31PO

do direito de recurso, mediante Declaração de Desistência de Recurso , a Canissão
passou à abertura dos envelopes das propostas canerciais , cujas ofertas foram
verif icadas pelos presentes. O resultado do julgaTiento será publicado no D.O.U.
conforme art.

109, § 1° , da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo a declarar , a

Presidente da Canissão Permanente de Licitação determinou que eu, CaTiila Cássia
Faria Minghetti, MeTbro e atuando c0110 Secretária , lavrasse a presente Ata , que
1 ida

e achada conforme vai assinada pelos marbros da Canissão Permanente de

Licitação e pelos presentes.

Z

FEFfE IRA 00ST.
Presidente

M:ni:>ro

FRED:RICD ALG.STO DE ALMEIDA S.ANT03 VELLB\JIQ-i
Diretor da Divisão de Obras - DIVOB

