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ATA DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 03/2013 (processo n",
121.000.285/2012) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODE-

PLAN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e treze, às quinze horas e vinte

e três minutos, na sala n?209 do Edifício da CODEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e Senho-

res Vera Maria Lúcio, matrícula 0473-1, Abimael Tavares da Silva, matricula n? 2094-X, de-

signados Instrução Presi n''. 14/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei n".

10.520/2002, Decreto n", 23.460/2002 para dar continuidade aos procedimentos relativos ao

Pregão Presencial nO.03/2013, suspenso em 14 de março de 2013, conforme registrada em

ata. Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Pregoeiro, registrou a presença dos Senho-

res, Rogério Dourado Cruz Bittencourt, representante da empresa Mariana Van Erven Santos

EPP, CNPJ 10.462.672.0001-72 e Pedro Ferreira Caixeta Junior, representante da empresa

BSB Administradora de Ativos SA, CNPJ 12.875.569.0001-80, todos já qualificados na ata

anterior. Em seguida, o Senhor Pregoeiro, informou que a documentação técnica apresentada

pela empresa Mariana Van Erven Santos EPP, CNPJ 10.462.672.0001-72, foi encaminhada a

área técnica da CODEPLAN, para manifestação, na forma prevista no item 6.23 do Edital de

Pregão nO03/2013, por conseguinte o Senhor Hamilton Tadeu de Castro, matrícula nO1779-5,

Gerente da Central de Relacionamento 156, assim, manifestou-se: "informo que diante dos atesta-

dos de capacidade técnica apresentados pela Empresa Mariana Van Erven Santos EPP, às (fls. 887/899) e de

acordo com visita técnica realizada, em 15/03/2013, às 10h40min horas, nas instalações da sede da citada empre-

sa, informo que a empresa Mariana Van Erven Santos EPP, atende as condições técnicas previstas no Edital de

. Licitação - Pregão Presencial n° 03/2013". Sendo assim, o Pregoeiro acolheu a manifestação da

área técnica da Codeplan, e, informou que após verificada a documentação de habilitação da

Mariana Van Erven Santos EPP, CNPJ 10.462.672.0001-72, a mesma atende aos requisitos

de habilitação do Edital de Pregão nO03/2013. No entanto, cabe registrar o disposto na Deci-

são nO928/2013 (processo TCDF nO9500/2013), a qual em suma determina: "O Tribunal, por

unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: !) conhecer da Representação de fls. 36 a 58 e anexos

tfls. 59 a 121), de autoria da empresa Olympus Telecom Ltda.: 11) deferir o pedido cautelarformulado pela repre-

sentante e determinar à Codeplan que se abstenha de adjudicar o objeto do Pregão Presencial n" 03/20/3, até

ulterior deliberação desta Corte; Ill) dar ciência da tramitação deste processo à Codeplan. encaminhando-lhe

1/2
Ata de Continuidade do Pregão Presencial n" 03/2013 (processo n° 121.000.285/2012)

()

SAM - Projeção "H", Ed. Codeplan, 4" andar
Brasília-DF - CEP: 70.620-000

Fone: (61)3342-2222 - Fax: (61)3342-1078
e-mail: rod'PI,"@ro~"dlgwb'

;f ~\
"Brasilia ~ Patrimônio Cultural da Humanidade. "



,.,.,rI",.,/~",---~,.,._..
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO 00 DISTRITO fEDERAL GDF
cópia da Representação. a fim de que, se houver interesse, ofereça as informações que considerar oportunas no

prazo de 5 (cinco) dias; IV) autorizar: a) a ciência desta deliberação plenária à representante; b) a devolução dos

autos à Secretaria de Acompanhamento. para os fins pertinentes. " . Assim, em atenção a Decisão nO

928/2013, o Pregoeiro deixa de adjudicar o objeto do Pregão Presencial nO03/2013 (pro-

cesso n? 121.000.285/2012), até ulterior deliberação do Tribunal de Contas do Distrito

Federal. De forma que ficam os senhores licitantes, intimados através de seus representan-

tes legais e na forma do Edital acompanhar nova data de continuidade do certame, através de

aviso no DODF, bem como será oficiada as empresas na oportunidade e disponibilizado no

site www.codeplan.df.qov.br/licitacoes; para dar continuidade ao certame. Sendo registrado

pelo Pregoeiro, que o prazo recursal será concedido oportunamente. Nada mais havendo a

declarar foi encerrada a sessão às quinze horas e quarenta e três minutos, cuja ata foi lavra-

da e assinada pelos presentes, sendo fornec~cópia aos representantes legais.xxxxxxx.
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