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ATA DE ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÃO DE 

ADJUDICAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 013/2019 
 

 

 

Objeto da Licitação: CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA DESTINADA À 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL, NO RAMO DE BARBEARIA.   

Horário: 9h 

Dependências: Sala de Reunião da Sede Administrativa do Clube 

Endereço: SCEN Trecho 02 Conjunto 04 Asa Norte – Brasília -DF 

Comissão Permanente de Licitação do Iate Clube de Brasília: Ato da Comodoria AC 

42/2019 de 05 de setembro de 2019. 
 

Compareceram para a reunião: 

Nome Função 

Celina Mariano Oliveira Silva Presidente da Comissão 

André Ruelli  Membro Titular 

Moisés do Espírito Santo Membro Titular 

Andrea Menez Vieira Coordenadora 

Patrícia Santos Floriano Arquiteta 
 

 

DOS FATOS 
 

Referimo-nos à análise técnica e sugestão de adjudicação da proposta mais vantajosa 

para o Iate Clube de Brasília, na combinação técnica e preço, verificada por esta comissão 

de licitação no âmbito do procedimento licitatório para a concessão onerosa de uso de área 

destinada à exploração comercial, no ramo de Barbearia, localizada no Iate Clube de Brasília. 

Preliminarmente, ressaltamos que o Iate Clube de Brasília, associação civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, rege-se por Estatutos próprios e dispõe 

da Resolução Normativa nº 001, datada de 24 de abril de 2012, que instituiu as Normas 

Gerais para Licitações e Contratos, dispõe também da Resolução Normativa nº 001, datada de 

23 de fevereiro de 2016, que instituiu Normas Gerais para o regime de Concessão na 

comercialização de produtos e/ou prestação de serviços no âmbito do Iate Clube de Brasília. 

A finalidade do procedimento licitatório do Iate Clube de Brasília é selecionar a 

proposta mais vantajosa, considerando todos os aspectos técnicos e econômicos 

associados, sendo consideradas habilitadas e  classificadas apenas as empresas que 

atenderem aos requisitos estabelecidos na Resolução e nos Editais de Licitação. 
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Adicionalmente, vale destacar a atuação desta Comissão no sentido de garantir que as 

empresas contratadas detenham expertise e habilitação suficientes para a realização dos 

serviços, com o objetivo mitigar riscos e repercussões indesejadas ao Iate. 

Assim, em 11 de fevereiro de 2020, foi realizada a sessão de abertura dos envelopes de 

habilitação, com a presença de 3 (três) licitantes, quais sejam, SALÃO INSTITUTO DE 

BELEZA AMPARO RODRIGUES LTDA ME, MARIZA RODRIGUES MARINHO – 

ME e LION BARBEARIA EIRELI. 

Em 09 de março de 2020, foi divulgado o resultado de habilitação do certame 

licitatório, em que, após diligências de solicitação de documentos, realizadas por esta 

Comissão, as licitantes SALÃO INSTITUTO DE BELEZA AMPARO RODRIGUES 

LTDA ME e MARIZA RODRIGUES MARINHO – ME foram inabilitadas e apenas a 

licitante LION BARBEARIA EIRELI foi considerada habilitada no certame. 

Irresignada com a decisão constante da Ata de Habilitação, a licitante SALÃO 

INSTITUTO DE BELEZA AMPARO RODRIGUES LTDA ME, em 13 de março de 2020, 

interpôs recurso administrativo e, 3 (três) dias após a interposição do recurso, em 16 de março 

de 2020, apresentou desistência do recurso interposto, ou seja, a licitante recorrente desistiu do 

recurso antes mesmo que houvesse análise das razões recursais sustentadas. 

Logo, diante da desistência da única recorrente em 16 de março de 2020, a decisão 

contida na Ata de Habilitação fora mantida pela Comissão Permanente de Licitação do Iate 

Clube de Brasília, por seus próprios fatos e fundamentos. 

Em 19 de março de 2020, em virtude da Pandemia de Covid-19, doença causada pelo 

novo Coronavírus (Sars-Cov-2), a Comissão Permanente de Licitação suspendeu 

temporariamente a tramitação dos procedimentos licitatórios do Clube, sendo que em 13 de 

abril de 2020 a tramitação dos procedimentos foi retomada. 

Eis a breve síntese dos fatos. 

DA ANÁLISE  
 

A análise da proposta técnica e comercial da empresa habilitada foi realizada em 

consonância com as previsões contidas na Capítulo XII, do Termo de Referência, parte 

integrante do Edital Convocatório, tendo, ainda, como base o parecer técnico da Diretoria de 

Engenharia, datado do dia 27 de abril de 2020. Na referida análise foram ponderados os 

fatores técnicos e comerciais da licitante, além disso, foram analisados todos os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório, considerando os seguintes fatores: 
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ITEM AVALIAÇÃO – TÉCNICA NOTA 

01 Estrutura proposta Nota Máxima – 25 pontos 

02 Proposta de Investimento Nota Máxima – 15 pontos 

03 Variedade e preço dos serviços a serem executados Nota Máxima – 15 pontos 

04 Capacidade de atendimento Nota Máxima – 15 pontos 

05 Metodologia de trabalho Nota Máxima – 10 pontos 

06 Experiência no ramo e Compatibilidade Nota Máxima – 10 pontos 

ITEM AVALIAÇÃO – PREÇO  NOTA 

07 Valor da concessão onerosa de uso Nota Máxima – 10 pontos 

 

TOTAL: 100 PONTOS 
 

 

Diante da Inabilitação das demais concorrentes, a Comissão de Licitação realizou a 

análise e julgamento da proposta comercial da única licitante habilitada, qual seja, LION 

BARBEARIA EIRELI, onde foram ponderados os fatores técnicos e comerciais, os quais 

foram consolidados da seguinte forma: 
 

 

Pelo exposto, após análise profícua da proposta comercial, adjudicamos à empresa LION 

BARBEARIA EIRELI o objeto do presente certame e remetemos à autoridade competente o 

resultado da análise técnica comercial realizada pela Comissão Permanente de Licitação, em 

conjunto com a Diretoria de Engenharia, no âmbito da Concorrência nº 013/2019, para sua 

devida homologação.  

 

AVALIAÇÃO 
CORES E SABORES 

LANCHONETE LTDA-ME 

Estrutura proposta 24 Pontos 

Proposta de Investimento 15 Pontos 

Variedade e preço dos serviços a serem executados 15 Pontos 

Capacidade de Atendimento 15 Pontos 

Metodologia de Trabalho 10 Pontos 

Experiência no ramo e Compatibilidade 08 Pontos 

Valor da Concessão Onerosa de Uso 10 Pontos 

TOTAL: 97 Pontos 
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As empresas que discordarem do resultado da licitação poderão apresentar recurso, a 

partir das 9h do dia 28 de abril de 2020 até às 17h do dia 30 de abril de 2020. Nada mais 

havendo a tratar, deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

 

 

Brasília-DF, 27 de abril de 2020. 
 

 
 

CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA 

Presidente da Comissão 

 

 
ANDRÉ RUELLI 

Membro Efetivo 

 

 
MOISÉS DO ESPÍRITO SANTO 

Membro Efetivo 
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