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L' GBDE

COMISSAO INTERNA DE COMPRAS, AQUISIçOES E
C0NTRATAçOES
ATA DA REUNIAO DE ABERTURA DA CARTA-CONVITE No 005/2015

Ao terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as 1Oh34min (dez horas e
trinta e quatro minutos) na sede da Confederacao Brasileira do Desporto EscolarCBDE, situada no Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 01 Bloco E, n° 50, salas 108 a
111, Ed. Central Park, Asa Norte, Brasilia - DF, reuniu-se a Comisso Intema de
Compras e Aquisiçôes e ContratacOes - CICAC, designada pela Portaria n° 01, de 25 de
maio de 2015, do Sr. Presidente da CBDE, Antonio Flora Filho, para abertura das
propostas referentes a Carta-Convite no 005/2015, objetivando a contratacao de
empresa especializada para o fornecimento, montagem e instalaçAo de todo o
mobiliário destinado a sede da CBDE, no endereço acima citado.Presentes na secâo
da cornissAo de licitaçao,Presidente Sandra Alves,Equipe de apoio Roberto MourAo e
Bruno Lopes,Assessoria do Juridico Dr. Cesár GuimarAes Faria,Registrarnos a ausência
de urna licitante convidada da empresa Ark Forma Solucôes Corporativas.Foi dado
inicio o processo de credenciarnento dos fornecedores presentes.Devidarnente
Credenciadas as empresas AG MO VETS PARA ESCRITORTO LTDA EPP,
representada neste ato pelo Sr Rafael Gomes de Almeida e a Empresa Linear Móveis
Ltda apresentada neste ato pelo Sr Willian Teixeira da Costa.Iniciando os
procedirnentos da fase 1 dando inicio ao recebimento dos envelopes N° 1 docurnentaçao
da empresa Linear Moveis Ltda e da empresa AG MOVEIS PARA ESCRITORTO
LTDA EPP.Procedendo a abertura do envelope 1 - Linear Moveis Ltda.Itern 7.1.1 habilitacâo juridica - curnprido.Item 7.1.2 - qualificacao econôrnico financeira cumprido.Item 7.1.2.3 - curnprido.Item 7.1.2.2 - certidào de negativa de pedido de
falência - cumprido.Itern 7.1.3.1 - CNPJ - cumprido.Itern 7.1.3.2 - inscricào estadual validado através da certidao negativa de débitos através da certidao da secretaria de
fazenda do GDF.Item 7.1.3.3 - cumprido.Itern 7.1.3.4 - FGTS cumprido.Itern 7.1.4. curnprido.Item 7.1.5 - cumprido.Item 7.1.7 - cumprido.Toda a documentacao foi
recebida e conferida corn os originais.Procedendo a abertura do envelope 1 - AG
MO VETS PARA ESCRITORIO LTDA.Item 7.1.1.1 - habilitacäo jurfdica curnprido.Item 7.1.2.1 - qualificacao econômico financeira - cumprido.Item 7.1.2.3 curnprido.Item 7.1.2.2 - certidäo de negativa de pedido de falência - curnprido.Item
7.1.3.1 - CNPJ - curnprido.Item 7.1.3.2 - inscricao estadual - cumprido.Item 7.1.3.3 cumprido.Item 7.1.3.4 - FGTS cumprido.Itern 7.1.4. - cumprido.Item 7.1.5 cumprido.Item 7.1.6 - cumprido.Item 7.1.7 - cumprido.Toda a docurnentaçäo fol
recebida e conferida corn os originais.Encerado a fase n° 1 onde todos os licitantes estao
devidarnente habilitados, registramos a decisâo dos participantes de renuncia expressa
para nAo interposiçâo de qualquer
recurso;Apos, foi dado inicio a 2'
etapa,corn,Abertura do envelope n°2 - AG MO VETS PARA ESCRTTORTO
LTDA;Valor da proposta totaliza R$59.664,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e
sessenta e quatro reais).Abertura do envelope n°2 - LINEAR MOVELS LTDA; Valor da /
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proposta totaliza R$70.181,00 (setenta mil cento e oitenta e urn reais).a proposta da
LINEAR contemplou Os grupos 1,2,3 do anexo 1 do termo de referencia declarando o
seu representante da inviabilidade de atendimento aos itens do grupo 4.a docurnentacäo
foi repassada a todos os participantes da sessão para serem rubricadas.Foi concedido
vista aos participantes de toda a docurnentacäo apresentada na sessão, os participantes
declaram nào haver nenhum contestaço a cerca da docurnentaçào. Em curnprimento ao
item 9 do edital da carta convite 005/2015 a empresa AG MOVEIS PARA
ESCRITORIOS LTDA EPP foi classificada em primeiro lugar com o valor global da
proposta de R$59.664,00 (cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
Pela presidente abre-se prazo de 4 (quarto dias) uteis a encerrasse no dia 10/06/2015 em
horário comercial de 09:00hs as 17:00hs, para que a vencedora ao atendimento do item
5 do Anexo 1 - termo de referencia do edital da carta convite 005/2015 do presente
certame esta feita para a empresa AG MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA EPP,
após o curnprimento do item acima e efetivamente aceito, daremos continuidade ao
processo de adjudicacäo e homologacão.encerando-se a sessâo as 12:47hs. Ata assinada
por todos os presentes.
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