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ATA DE CONTINUIDADE E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2013 (pro-

cesso nO.121.000.019/2013) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

-CODEPLAN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e treze, às quinze horas e quinze minu-

tos, na sala nO117 do Edifício da COOEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e o Senhor Abimael

Tavares da Silva, matricula nO2094-X, designados Instrução Presi nO.14/2013, para dar con-

tinuidade aos procedimentos relativos ao Pregão Presencial nO. 06/2013 (processo nO

121.000.019/2013), suspenso em 18 de abril de 2013, conforme registrada na Ata de Abertu-

ra na oportunidade. Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Pregoeiro, registrou a pre-

sença dos Senhores: a) Fernando José da Silva, na condição de representante legal da em-

presa: PLANALTO SERVICE LTOA, CNPJ/MF n° 02.843.359/0001-56; b) José Gomes Ferrei-

ra Filho, na condição de representante legal da empresa REAL OP - SERViÇOS GERAIS

LTOA, CNPJ/MF n° 08.247.960/0001-62; c) Luciano Jacques Pereira, na condição de repre-

sentante legal da empresa BURITI SERViÇOS EMPRESARIAIS LTOA, CNPJ/MF nO

02.011.310/0001-37 e d) Ronaldo Marinho de Araújo, na condição de representante legal da

empresa WR COMERCIAL OE ALIMENTOS E SERViÇOS LTOA, CNPJ/MF nO

06.091.637/0001-17, todos já qualificados na ata de abertura do dia 18/04/2013. Em seguida

o Senhor Pregoeiro esclareceu que o critério de julgamento do pregão é o menor preço glo-

bal, sendo assim com base no item 6.5 e 6.6 do Edital a proposta da empresa PLANALTO

SERVICE LTOA é a que apresentou o menor preço global, sendo classificado em primeiro

lugar, estando às propostas classificadas conforme anexo da ata de abertura do dia

18/04/2013. Em seguida procedeu-se abertura do envelope de habilitação para verificação da

documentação da empresa PLANALTO SERVICE LTOA. Ato contínuo foi verificado que a

documentação de habilitação da empresa atende os requisitos do Edital, sendo declarada

vencedora a empresa PLANALTO SERVICE LTOA, CNPJ/MF nO02.843.359/0001-56 que

apresentou o menor preço global no valor de R$ 588.687,23 (quinhentos e oitenta e oito mil,

seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e centavos), sendo-lhe adjudicado o objeto da licita-

ção. Em seguida foi concedido vistas da documentação de habilitação da empresa PLANAL-

TO SERVICE LTOA, aos representantes legais das empresas. O Pregoeiro esclarece que o

critério de julgamento do presente certame é menor preço global o que não exime a empresa
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vencedora de observar na íntegra que o pagamento do piso salarial das categorias deve ser

fielmente obedecido. A licitante vencedora fica notificada a apresentar proposta adequada ao

preço final, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na sala nO304, diretamente junto ao Pregoeiro.

Concedida a palavra aos representantes legais sobre manifestação da intenção de recurso, a

empresa REAL OP - SERViÇOS GERAIS LTOA, através de seu representante legal, manifes-

tou interesse em interpor recurso em síntese na seguinte razão: "a) quanto à proposta de pre-

ços da empresa PLANAL TO SERVICE LTOA, está em desacordo com o Edital, ou seja, os

salários dos serventes estão abaixo da CCT vigente". O Pregoeiro registrou que decorrido o

prazo recursal contado a partir de 22/04/2013 até o dia 24/04/2013 e as contra-razões com

prazo inicial no dia 25/04/2013 e prazo final no dia 29/04/2013, obedecendo ao horário oficial

do Órgão. O representante da empresa REAL OP - SERViÇOS GERAIS LTOA, solicitou junto

ao Pregoeiro cópia integral da proposta de preços da empresa PLANALTO SERVICE LTOA,

sendo informado pelo Pregoeiro que a cópia será concedida no dia 22/04/2013. Nada mais

havendo a declarar foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos,

cuja ata foi lavrada e assinada pelos pr~_~endo fornecida uma cópia aos representan-

tes legais. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXXXXX./' \ «: .,-<.:! 0/1 A-=-C ~
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