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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Comissão Permanente de Licitação - Instrução nº 103, de 23
de agosto de 2017

 

ATA

 

ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS

 

Às dez horas do dia trinta de  março de dois mil e vinte e dois, no Auditório da Fundação Jardim Zoológico
de Brasília - FJZB, localizado no Complexo Administra�vo do Zoológico de Brasília, na Avenida das Nações,
Via L4 Sul, realizou-se reunião para abertura dos envelopes contendo as propostas e a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista das empresas interessadas na Permissão de Uso, a �tulo oneroso, para
exploração comercial das Lanchonete número 1 (um) da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília, des�nadas ao fornecimento diário de alimentos preparados, do �po lanches e/ou refeições, no
intuito de atender o público visitante e a força de trabalho desta FJZB,  objeto do processo SEI-GDF
nº 00196-00000097/2021-52 e conforme Tomada de Preços SEI-GDF n.º 01/2022 - FJZB/GAB.  Iniciada a
reunião, foi verificado, pelos presentes, que  todos os envelopes se encontravam devidamente lacrados.
Ato con�nuo, foi iniciado o credenciamento dos sócios que estavam presentes na reunião: Sr. Altamiro
Pereira Sales (representando a empresa Vitamina e Cia Lanchonete e Restaurante Ltda) e a Sr. Raimunda
Teles de Lima Rocha (representando a empresa Raimunda Teles de Lima Rocha), posterior iniciou-se a
abertura dos envelopes, sendo avaliados  o conteúdo necessário para habilitação e o valor da proposta
(Proposta contendo: Nome/razão social; Representante legal, devidamente qualificado; CNPJ/MF;
Endereço completo; Telefone; E-mail; Valor total; e Documentação que comprove a plena capacidade e
personalidade jurídica para contratar, capacidade técnica e regularidade fiscal), conforme segue
(Empresa/Nome Fantasia/Nº do CNPJ/Valor total das propostas): Vitamina e Cia Lanchonete e
Restaurante Ltda/CNPJ: 43.728.123/0001-56/ R$ 5.110,10 (cinco mil cento e dez reais e dez centavos);
Raimunda Teles de Lima Rocha/CNPJ: 14.334.063/0001-99/R$ 5.000,00 (cinco mil reais)/PS Lima
Comércio Padaria e Pizzas Eirelli/CNPJ: 33.225.116/0001-88/R$ 4.601,00 (quatro mil seiscentos e um
reais). Desta forma, durante a conferência da documentação da empresa Vitamina e Cia Lanchonete e
Restaurante,  verificou-se que o documento apresentado em subs�tuição ao comprovante de atestado de
capacidade técnica para a prestação dos serviços, conforme estabelecido no subitem 4.5.1  Atestado de
Capacidade Técnica - declaração ou cer�dão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando ter a empresa Licitante prestado ou estar prestando serviços compa�veis e
per�nentes com o objeto desta Licitação) foi uma declaração da empresa informando da impossibilidade
de apresentar o documento solicitado (ver páginas 26 a 32 do documento SEI nº 83322252), tornando-se
assim inabilitada; Quanto a conferência dos documentos da empresa Raimunda Teles de Lima Rocha, foi
analisado pela comissão que a Cer�dão de Débitos rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Divida
A�va da União emi�da pela Secretaria da Receita Federal apresentava débitos de INSS e que os mesmos
foram pagos no dia 29/03/2022, conforme declaração da CBS PRIME - Contabilidade (ver páginas 12 e 13
do documento SEI nº 83322740); quanto ao balanço ou balancete exigidos nas cláusulas 4.3.2 e 4.3.3 do
Edital 001/2022 informamos que foi apresentado o desenquadramento do SIMEI - Simples (página 7 -
documento SEI nº 83322740) sendo a referida empresa declarada inabilitada. Já durante a conferência
dos documentos da empresa PS Lima Comércio Padaria e Pizzas Eirelli foi iden�ficado que todos os
documentos exigidos no edital foram apresentados (documento SEI nº 83323109) tornando-se assim
habilitada para a prestação de serviços. Encerrada a reunião às onze horas, foi lavrada a presente Ata
que, lida e achada conforme, subscrevem os seguintes servidores presentes:  Daniele Rosa dos Santos  ,  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Célia Ribeiro Rocha, Membro da Comissão, Francisco
José Feijó Paiva, Membro da Comissão, Natanael França Rocha, Membro da Comissão.

 

.



04/04/2022 10:29 SEI/GDF - 83331341 - Ata

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=94322304&infra_siste… 2/2

DANIELE ROSA DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 

CÉLIA RIBEIRO ROCHA 
Membro da Comissão

 

FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA 
Membro da Comissão

 

NATANAEL FRANÇA ROCHA

Membro da Comissão

Documento assinado eletronicamente por DANIELE ROSA DOS SANTOS - Matr.0273938-0,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em 31/03/2022, às 15:30, 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 FRANCISCO JOSE FEIJÓ PAIVA - Matr.0080059-7,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 31/03/2022, às 15:32, 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 NATANAEL FRANÇA ROCHA - MAT: Nº 279.392-X,
Membro da Comissão Permanente de Licitação, em 31/03/2022, às 15:32, 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 CÉLIA RIBEIRO ROCHA - Matr.0279289-3, Membro
da Comissão Permanente de Licitação, em 31/03/2022, às 15:50, conforme art. 6º do Decreto
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