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ATA DE ABERTURA 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 08/2021 
 

 

 

Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BORRACHA PARA A FONTE 

INFANTIL DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 

Tipo: Técnica e Preço  
 

Horário: 14h 
 

Dependências: Auditório do Edifício Multifunções 
 

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

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

13/2020 de 24 de novembro de 2020, e 18/2020 de 7 de dezembro de 2020. 
 

Compareceram para a sessão: 
 

Nome Função 

Luciane Zanella Presidente da Comissão 

Fábio Ramos Soares Supervisor  

 

Empresa presente: 

 

 

Empresas Participantes: 
 

 

A Presidente da Comissão deu início à sessão, que já contou com um pleito, realizado em 23 

de junho de 2021, no qual houve a participação e a presença apenas de duas empresas, a 

saber:  AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e PLAYTIME TOP COMÉRCIO DE 

PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI. Naquela ocasião, a documentação de habilitação das 

referidas empresas foi aberta e rubricada pela Comissão, sendo que todos os presentes foram 

informados que a Comissão efetuaria a verificação da regularidade das empresas quanto ao 

atendimento das exigências de habilitação, com direito de defesa e recurso administrativo das 

decisões da Comissão. Naquela sessão, foram recebidos os envelopes de Propostas 

Comerciais, que permaneceram lacrados e aos cuidados desta Comissão até a presente data. 

Nesta sessão, com a presença da empresa AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

presente também no primeiro pleito, foram abertos os envelopes de nº 2 - “Propostas 

Comerciais” das empresas AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e PLAYTIME 

 AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Nº Empresa Valor Ofertado 

1 
PLAYTIME TOP COMÉRCIO DE PISOS E 

REVESTIMENTOS EIRELI 
R$ 176.839,10 

2 AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 383.809,00 

http://www.iateclubedebrasilia.com.br/
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TOP COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, entregues no pleito realizado 

no dia 23 de junho de 2021, sendo todas as propostas devidamente rubricadas pela Presidente 

da Comissão e posteriormente disponibilizada ao Representante da empresa presente para 

vista, ciência e análise. Na sequência, a Presidente lembrou que os “Documentos de 

Habilitação” entregues na sessão realizada no dia 23 de junho de 2021, serão analisados 

quanto ao cumprimento das exigências previstas no Edital e o resultado dessa fase será 

publicado no dia 9 de julho de 2021, a partir das 17h, no sítio eletrônico 

www.iateclubedebrasilia.com.br, sendo que, as empresas que discordarem do resultado 

poderão apresentar recurso a partir das 9h do dia 12 de julho de 2021, até às 17h do dia 16 de 

julho de 2021.  

Por fim, quanto à análise das “Propostas Comerciais” inserida no envelope nº 2, a Presidente 

da Comissão informou aos presentes que será divulgado o resultado final aos licitantes no dia 

23 de julho de 2021, a partir das 17h, no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br. A 

partir das 9h do dia 26 de julho de 2021, caso discorde do resultado, as empresas poderão 

apresentar recurso administrativo, até às 17h do dia 30 de julho de 2021. Nada mais havendo 

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

 

 

 

Brasília-DF, 28 de junho de 2021. 

 
 

 

 

LUCIANE ZANELLA  

Presidente da Comissão 
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