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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Comissão Permanente de Licitação

 

Aviso n.º 25/2022 - SLU/PRESI/CPL Brasília-DF, 22 de setembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-SLU/DF

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte para des�nação final de
resíduos da construção civil, podas e volumosos entregues em 23 Pontos de Entrega Voluntária de
Pequenos Volumes (PEV), administração e gestão destas unidades e para a remoção de animais mortos de
vias e logradouros públicos

 

Senhores licitantes,

 

Após encerrado do prazo para registro de intenção de manifestação de recurso, as
proponentes AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e SUMA BRASIL -
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A., enviaram suas manifestações, como segue:

Larissa - Administra�vo <atendimento@eshr.adv.br>
qui 22/09/2022 14:02

Para: SLU - Comissão Permanente de Licitação <cpl@slu.df.gov.br>;
Cc: 'Iuri Faria' <iuri.faria@amazonfort.com.br>; vanessa@eshr.adv.br
<vanessa@eshr.adv.br>;
AO 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF

Comissão permanente de Licitação
REF.: Pregão Eletrônico nº 02/2022 
A/C Neide Aparecida Barros da Silva
Prezada Pregoeira, boa tarde!

Segue a intenção de recurso a ser registrada: “Registramos intenção de recurso
face a decisão de classificação/habilitação da empresa NORESA, uma vez que a
proposta apresentada pela mesma é completamente inexequível, sobretudo pela
não comprovação de existência e propriedade dos equipamentos que a empresa
declarou possuir como pretexto para o não compute dos custos destes em sua
planilha, bem como pelo não cumprimento às exigências de qualificação técnica
e econômico-financeira exigidas no instrumento convocatório, o que será
demonstrado em sede recursal.”
Atenciosamente,
AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Nº 84.750.538/0001-03
---
Vitor Moreira Dutra <vitor.dutra@sumabrasil.com.br>

qui 22/09/2022 14:07
Para: SLU - Comissão Permanente de Licitação <cpl@slu.df.gov.br>;
Cc: Tecnico <tecnico@sumabrasil.com.br>
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Prezados, 
A empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A. vem, por
meio do presente, manifestar o seu interesse em recorrer em desfavor à
declaração de vencedora da empresa NORESA no processo do PE 002/2022, por
se tratar de proposta inexequível, em especial no tocante ao preço de
equipamentos e combus�veis, desconforme a legislação e as regras do edital.
Solicitamos que o presente recurso seja recebido com abertura de prazo para
apresentação das razões do recurso, conforme definido no regramento pátrio e
no edital de licitação.
Solicito confirmação de recebimento, por favor.

Atenciosamente,
Vítor Moreira Dutra
Engenheiro

Departamento Técnico - Estudos e Propostas
T +55(31) 2101-0422
C +55(31) 97134-0688

W sumabrasil.com.b

Isto posto, informamos que o prazo limite para apresentação das razões de recurso é até o
dia 27/09/2022, o prazo para contrarrazões inicia-se a par�r do dia 28/09/2022 e encerrar-se-á em
30/09/2022, e o prazo para a Administração até o dia 21/10/2022.

As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas para o e-mail cpl@slu.df.gov.br.

Informamos, ainda, que serão disponibilizados todos os atos no portal do SLU/DF, endereço
eletrônico: h�ps://www.slu.df.gov.br/pregao-em-andamento/

 

Neide Aparecida Barros da Silva

Pregoeira

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0273561-X, Pregoeiro(a), em 22/09/2022, às 16:53, 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= 96213567 código CRC= E0272BD8.
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