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, Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Distrito Federal

Ata de realização da Tomada de Preço nº 1/2020 90 Conselho de Arquitetara e' Urbanismo do
Distrito Federal (CAU/DF). Às dez horas do dia nove de julho de dois mil e vinte, em sessão pública,
reuniram-se os Senhores Anderson Viana de Paula, Cristiano Ramalho e Ricardo de Assis Baptista
Suriani, designados pela Portaria Ordinária CAU/DF nº 21, de 10 de junho de 2020, como membros
da Comíssão Permanente de Licitações do CAU/DF - C'PL-CAU/DF, presidida pelo primeiro, a Equipe
Técnica do Conselho, os Arquitetos e Urbanistas João Gilberto de Carvalho Accioly e Katianne Marry
'Ferrelra Barbosa, para escolha da proposta mais vantajosa de execução de obra de reforma com
adaptação das instalações já construídas do pavimento térreo do edifício da nova sede do CAU/DF,
localizado no SEPN 510, bloco itA", lote 6, CEP 70.750-521; Brasília/DF, mediante o regime de
execução empreitada por preço global, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos, instruídos Processo, Adrnlnistrativo nº 10,89377/2020. \Compareceram ao
certame: a empresa ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA ~IRELI, CNPJ nº 30.223.850/0001-10,

- Í' • -- -.

.sem represéntante legal, e a empresa GRID ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 19.052.652/0001-06, sem
'representante legal; primeiramente, o presidente-da CPL-CAU/DF, iniciou a sessão pública solicitando
aos presentésque rubricassem os 'fechos de todos os envelopes 'e prestou orientações sobre a
importância do pleno atendimento aos requisitos do edital, .após, conferiu as declarações de pleno
atendimento aos requisitos do edital e de micro empresa/empresa de pequeno porte das duas
'licitantes. Em seguida invocou a inversão de fases, iniciando primeiramente a abertura dos envelopes
de proposta, permitindo assim, celeridade no procedimento ao analisar somente o envelope de
habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, na mesma ordem que se' seguiu o
credenciarnento, começando com a empresa ENGIEX ENGENHARIA E C:ÓNSTRUTORA EIRELI, que
apresentou proposta em conformidade com o modelo disponibilizado pelo edital, no valor de R$
843.105,61 (oitocentos e quarenta e três mil cento e cinco reais e sessenta e um centavos), por fim,
abriu o envelope da empresa GRID ENGENHARIA LTDA., que apresentou proposta em conformidade
com o modelo disponibilizado pelo edital, no valor de R$ 1.560.879,14 (um milhão e quinhentose
sessenta reais e quatorze centavos), após.Jniciou-se a verificação das condições habilitatórias com a
abertura do envelope de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar ENGIEX
ENGENHARIA, analisada a documentação apresentada, constatou pleno atendimento às exigências
do edital da Tomada de' Preço ,nº 1/2020, e a análise técniea das planilhas orçamentárias em

I conformidade com ajustes das composições sem 'alteração do valor final, o presidente da CPL-'
CAU/DF declara assim" a empresa ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI,' CNPJ nº
30.223~850/0001-10, como vencedora do certame. O presidente da CPL-CAU/DF solicitou que todos
participantes rubricassem toda documentação, apresentada na sessão pública. Aberto o prazo
recursal, encerrando a sessão às dei hor quarenta minutos, lavrando presente ata, que após lida
e aprovada-foi assinada pelos participant -" •
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RI~ARDO DE ASSIS~ÃPTISTA SUR~ANI

Membro da CPL-CAU/DF
Portaria nº 21/2020'

CRIS ANO RAMALHO
'-----IWI=t--'<ro' da CPL-CAU/DF
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