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ATA DE ABERTURA 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 09/2021 
 

 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE NORMAS E 

PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS, 

INVENTÁRIO FÍSICO, SANEAMENTO DE SOBRAS E AVALIAÇÃO DE BENS 
 

Tipo: Menor Preço 

Horário: 15h 

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 plenária: 
 

Nome Função 

Luciane Zanella Presidente da Comissão 

Fábio Ramos Soares Supervisor de Licitações e Contratos 

Maria Alane Teixeira de Sousa Coordenadora Contábil 
 

Compareceram para o pleito as empresas abaixo mencionadas: 

 

A Presidente da Comissão apresentou sua equipe e deu início à sessão, informando que a empresa 

constante do quadro acima está participando da presente licitação. Na fase de credenciamento, 

constatou-se que a única portadora de documentos não apresentou a procuração de representante da 

empresa, sendo assim, a Presidente da Comissão informou que receberia a documentação, entretanto, 

em razão da ausência de procuração, a presente não poderia apresentar qualquer manifestação durante 

o pleito, sendo facultada a participação apenas como ouvinte. Após a fase de credenciamento, recolheu 

o envelope de nº 1 (documentos de habilitação), sendo ele aberto e toda documentação nele constante 

rubricada pela Presidente da Comissão. A Presidente da Comissão informou aos presentes que os 

“Documentos de Habilitação” serão analisados quanto ao cumprimento das exigências previstas no 

Edital, a fim de se verificar a regularidade das empresas e o atendimento das exigências de habilitação, 

com direito de defesa e recurso das decisões da Comissão. O resultado desta fase será publicado no dia 

20 de agosto de 2021, no sítio eletrônico www.iateclubedebrasilia.com.br. A partir das 9h do dia 23 

de agosto de 2021 as empresas que discordarem do resultado poderão apresentar recurso, até às 17h 

Nº Empresa Assinatura 

1 AUGE CONTADORES LTDA  
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do dia 27 de agosto de 2021. Por fim, 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, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

LUCIANE ZANELLA 

Presidente da Comissão 
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