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ATA DE ABERTURA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 005/2020
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MONTAGEM E FORNECIMENTO DE DOIS QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PADRÃO ABNT
Tipo: Menor Preço.
Horário: 15h.
Dependências: Sala de Treinamento da Náutica.
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 plenária:
Nome
Celina Mariano Oliveira Silva
Andrea Menez Vieira
Fábio Ramos Soares
Eustério Chaves de Souza

Função
Presidente da Comissão
Advogada – Coordenadora de Licitações e Contratos
Analista de Licitações e Contratos
Engenheiro Civil

Compareceram para o pleito as empresas abaixo relacionadas:
N.º
01
02
03
04
05
06

Empresa
SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELETRÔNICA LTDA
CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CANDELA ENGENHARIA LTDA-EPP
FM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI
JC DIEHL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

A Presidente da Comissão apresentou sua equipe e deu início à sessão, informando que
as empresas constantes do quadro acima estão participando da presente licitação.
Ressaltou que o Iate Clube de Brasília é uma associação civil de direito privado, sem
fins lucrativos, regida por Estatuto próprio, salientando, ainda, que o Iate dispõe da
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Resolução Normativa nº 001, datada de 24 de abril de 2012, que instituiu as Normas
Gerais para Licitações e Contratos no âmbito do Clube, logo, o presente certame
não tem qualquer vinculação com as disposições contidas na Lei Federal nº
8.666/93. Em seguida, recolheu os envelopes de habilitação de todas as empresas
presentes e informou que os envelopes de habilitação seriam abertos e toda
documentação neles constantes seriam rubricadas pela comissão e licitantes. Em
virtude da participação de seis empresas, a Presidente sugeriu a criação de uma
comissão com 03 licitantes para que esta comissão de licitantes rubricassem, em
conjunto com a comissão permanente de licitação do Clube, a documentação de todas
as participantes, sendo que da referida sugestão não houve qualquer objeção dos
demais licitantes. Assim, com a concordância de todos os licitantes presentes, as
empresas

SINTREX

ENGENHARIA

ELETRO-ELETRÔNICA

LTDA,

CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOES EIRELI e JC DIEHL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, colocaram-se à disposição para fazerem parte
da comissão que foi constituída para exercer a finalidade de sua composição. Por fim,
a Presidente da Comissão informou aos presentes que os “Documentos de Habilitação”
serão analisados quanto ao cumprimento das exigências previstas no Edital, e o
resultado desta fase será publicado no dia 07 de agosto de 2020, a partir das 17h, no
sitio www.iatebsb.com.br. A partir das 9h do dia 10 de agosto de 2020 as empresas
que discordarem do resultado poderão apresentar recurso, até às 17h do dia 14 de
agosto de 2020, sendo que os documentos de habilitação das concorrentes poderão ser
consultados por qualquer interessado no Setor de Licitações e Contratos do Clube,
mediante agendamento prévio através do telefone (61) 3329-8778 ou do e-mail
setordecontratos@iatebsb.com.br.
A abertura do envelope nº 02 “Proposta Comercial”, conforme acerto com as empresas
participantes, será efetuada logo após o encerramento desta sessão. Nada mais
havendo a tratar, deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.
Brasília/DF, 20 de julho de 2020.
CELINA MARIANO OLIVEIRA SILVA
Presidente da Comissão
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