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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SERViÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 

Comissão Permanente de Licitação 

ATA 

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

DA TOMADA DE PREÇOS Nº OOl/2021-CPL/SLU 

Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no auditório do Serviço 
de Limpeza Urbana do Distrito Federal ((Espaço do 5aber'~ reuniu-se esta Comissão designada por meio 
da Ordem de Serviço nQ 05 de 20 de Abril de 2021, publicada no DODF nQ 76, de 26/04/2021, pág. 34 e 
retificada no DODF nQ 79 de 29 de Abril de 2021, composta pela presidente Neide Aparecida Barros da 
Silva, Marcone Mendonça de Araújo, Sansão Rodrigo de Souza, Barbara Barroso Rocha e Néfi de Souza 
Freitas, para abertura do envelope ((nº 02 - Proposta de preços", relativo a Tomada de Preços nQ 01/2021, 
cujo objeto é a contratação Regular de empresa especializada para construção de 02 (dois) Reservatórios 
de Efluentes Líquidos (Chorume) - Tanque de Segurança/Equalização localizado no Aterro Sanitário de 
Brasília - ASB, conforme quantidades, especificações técnicas e demais condições constante do Edital de 
Licitação, concernente ao processo eletrônico nQ 00094-00006618/2019-63 . A empresa apta e habilitada 
para a 2ª fase da licitação é a 01. GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (CNPJ nQ 02.083.764/0001-13). Os 
Envelopes nQ 2 ((Proposta de Preço" ficaram em poder da Comissão Permanente de Licitação, em 
sobrecarta lacrada e rubricada pelas empresas presentes no ato de conferência das condições de 

participação e habilitação referente à Tomada de Preços. O representante, Sr. Diego Castro Porto, CPF 
nQ 964.554.971-04, da empresa GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (CNPJ nQ 02.083.764/0001-13), 
participou da abertura dos envelopes nQ 02. Dando continuidade, a Presidente da CPL abriu a sobrecarta 
contendo os Envelopes nQ 2 ((Proposta de Preço". De início, a Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação informou aos presentes que abrirá o envelope de proposta de preços apenas da empresa 01. 
GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (CNPJ nQ 02.083.764/0001-13), para verificação e análise, tendo 
em vista ser a única habilitada. Inicialmente verificou-se a inviolabilidade do envelope de proposta de 
preço (Envelope nQ 02), ação realizada pela presidente, membros da comissão de licitação e 
representante da licitante. Após ser confirmada a integridade da proposta, a Presidente solicitou aos 
membros da comissão a abertura do envelope de proposta da empresa habilitada. Depois que todos 
rubricaram a proposta de preço, a Presidente da Comissão indagou ao participante se tinham alguma 

consideração, o qual pediu que constasse da presente Ata o valor global da Proposta, que é de R$ 
526.062,03 (quinhentos e vinte e seis mil sessenta e dois reais e três centavos). A sessão foi suspensa 
pela Presidente para análise e julgamento da proposta de preços apresentada, sendo que o resultado 
será divulgado posteriormente via internet, no site http-://www.slu.digov.brl. Nada mais havendo a 
tratar e encerrada a presente fase licitatória, lavrou-se a presente Ata que, após lida, vai assinada pela 
Presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, que a tudo estiveram presentes, assim 

como o licitante presente. 

Assinaturas: 

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA 

PRESIDENTE 

MARCONE MENDONÇA DE ARAÚJO 
Membro da Comissão 
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BÁRBARA BARROSO ROCHA 
Membro da Comissão 

SANSÃO RODRIGO DE SOUZA 

Membro da Comissão 

NEFI DE SOUZA FREITAS 

Membro da Comissã '/ 

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Matr.0273561-X, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 14/05/2021, às 09:43, 

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. 

------------------------------.-------------------------------------------------

Documento assinado eletronicamente por MARCONE MENDONÇA DE ARAUJO - Matr.0083066-
6, Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 14/05/2021, às 09:44, conforme art. 62 

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. 

.-----------_._--
Documento assinado eletronicamente por BARBARA BARROSO ROCHA - Matr.0273643-8, 

Membro da Equipe de Apoio de Pregão Eletrônico, em 14/05/2021, às 09 :44, 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 . 
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Documento assinado eletronicamente por SANSÃO RODRIGO DE SOUZA - Matr.0276334-6, 

Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 14/05/2021, às 09:45, 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. 
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DOcumento assinado eletronicamente por NEFI DE SOUZA FREITAS - Matr.0215996-9; Memb'ro 

da Comissão Permanente de Licitação, em 14/05/2021, às 09 :46, conforme art . 6º do Decreto 
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n Q 180, 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015. 
------_._-----

A autenticidade do documento pode ser conferida no site : 

http://sei.df.gov. br /sei/controlador _ externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O 

verificador= 61894885 código CRC= C70858A9. 
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