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o número

do
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link SEI-
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Diante  do  exposto,  acatando  a
manifestação  da  área  técnica,  ACOLHO  o
posicionamento  e  DESCLASSIFICO  a  proposta  da
empresa  NORESA  NOVO  TIO  ENERGIA,
ENGENHARIA  E  SERVIÇOS  AMBIENTAIS  LTDA.
(91236073),  por  não  atender  ao  disposto  nos
subitens  5.3.1. e 11.2.1. do Edital 

5.3.1.  O  preço
unitário e total para
cada  subitem  que
compõe  o  item
cotado,
especificados  na
Planilha
Orçamentária
(89953348)  Anexo
A  do  Anexo  I  deste
Edital,  bem  como  o
valor  global  da
proposta,  expresso
em  algarismo  e  por
extenso,  em  moeda
nacional,  que
deverão  incluir
todos  os  tributos,
taxas, materiais para
execução  dos
serviços,  encargos
sociais, frete, seguro
e  quaisquer  outras
despesas  que
incidam  sobre  o
objeto  deste
Pregão. 

11.2.1. Comprovante
de  Cadastro
Nacional  de  Pessoa
Jurídica  –  CNPJ  e,
também,  de
Cadastro  de
Contribuinte
Estadual e Municipal
ou  do  Distrito
Federal  da  sede  ou
domicílio  da

Diante do exposto, acatando a
manifestação  da  área  técnica,  ACOLHO  o
posicionamento e DESCLASSIFICO a proposta
da  empresa  NORESA  NOVO  TIO  ENERGIA,
ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
(91236073), por não atender ao disposto nos
subitens  5.3.1. e 11.3.1.1.  do Edital,  como
segue:

5.3.1.  O
preço
unitário  e
total  para
cada subitem
que  compõe
o  item
cotado,
especificados
na  Planilha
Orçamentária
(89953348)
Anexo  A  do
Anexo I deste
Edital,  bem
como o valor
global  da
proposta,
expresso  em
algarismo  e
por  extenso,
em  moeda
nacional, que
deverão
incluir  todos
os  tributos,
taxas,
materiais
para
execução dos
serviços,
encargos
sociais,  frete,
seguro  e
quaisquer
outras
despesas que
incidam



licitante,  per�nente
ao  seu  ramo  de
a�vidade  e
compa�vel  com  o
objeto da licitação.

sobre  o
objeto  deste
Pregão. 

11.3.1.1.  A
empresa
licitante
deverá
apresentar
Registro  ou
inscrição  no
conselho  ou
en�dade
profissional
competente
–  CREA  da
Empresa e do
Responsável
Técnico  com
dados
atualizados
e  em  plena
validade.

 Brasília-DF, 20 de julho de 2022.

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

ORIENTAÇÕES:

• Este termo deve ser u�lizado para corrigir erro em um documento;
• Este termo deverá ser posicionado após o documento com erro - mover o documento na árvore do processo;
• O documento sem efeito deve permanecer visível na árvore do processo (sem cancelamento);
• Este termo deve ser assinado pelo assinante do documento corrigido.

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 20/07/2022, às 11:03, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site: h�p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 91452336 código CRC= 78BA4C71.
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