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Aos dias dezoito de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9h 20min, na sala nº 24 da Administração Regional do Gama,
reuniram-se os servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação de Obras, cons�tuída pela Ordem de
Serviço nº 55, de 29 de junho de 2017, publicada no DODF nº 125, de 03 de julho de 2017, pág. 38, alterada pela
Ordem de Serviço nº 48, de 09 de agosto de 2019, DODF nº 153, de 14 de agosto de 2019, pág. 13, alterada pela
Ordem de Serviço nº 16 de Fevereiro de 2022, DODF Nº 49 de 28 de março de 2022  - pág. 22 (93770876) e Ordem
de Serviço nº 16, de 21 de março de 2022,  DODF Nº 59 de 28 de março de 2022 - pág. 41 (93771033) quando
es�veram presentes os senhores (as): ANA PAULA ALVES DE ALMEIDA, matr. 1.703.180-X, JEAN CARLOS VIEIRA DE
ALMEIDA, matr. 1.693.488-1 e VALÉRIA FERREIRA SANTOS LESSA, matr. 158.334-4. O Presidente declarou aberta
sessão as 9h 30min e iniciou os trabalhos de recebimento simultâneo dos envólucros: ENVELOPE Nº 01 -
DOCUMENTAÇÃO  e ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 - RA-II, referente
a  LICITAÇÃO do �po menor preço, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, no regime EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, na forma de execução indireta, com o obje�vo de contratar empresa para execução da obra de
Urbanização de área pública com estacionamento e calçadas com acessibilidade, situado na SNO Quadra 01,
Conjuntos H e I do Setor Norte – Gama/DF, com área total de 3.153,90 m² (três mil, cento e cinquenta e três vírgula
nove metros quadrados), devidamente especificada no Projeto Básico e demais anexos que o acompanham o Edital,
no valor R$ 386.371,04 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e quatro centavos). Deliberando
pela designação da servidora VALÉRIA FERREIRA SANTOS LESSA, matr. 158.334-4 como secretária ad hoc, haja vista
que a Servidora MARCELA APARECIDA DE PAIVA, matr. 1.430.943-2 está em gozo de licença premio. Seguidamente,
os licitantes requereram a auten�ficação administra�vas de cópias de documentos com apresentação dos originais,
para  composição dos envelopes de habilitação. Posteriormente, foram recebidos os envelopes lacrados, os quais
foram rubricados por todos os presente [Habilitação Envelope Gama Galvão Engenharia (93781804); Habilitação
Envelope FJR Construções (93788111); Habilitação Envelope Central Engenharia (93789983); Habilitação Envelope -
LADART (93792473); Habilitação Envelope CML Braga Construções (93794104)], concomitante à entrega dos
envólucros os licitantes par�cipantes assinaram a Lista de Presença (93780633), bem como os membros desta CPLO.
Assim como, foi disponibilizado Termo de Desistência de Interposição de Recursos da fase de Habilitação
Documentos aos par�cipantes do certame, tendo sido subscrito pelos representantes das empresas: FJR
CONSTRUÇÕES EIRELI [Habilitação Termo Desist Interp Recurso - FJR Construções (93789627)]; CENTRAL
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA [Habilitação Termo Desist Interp Recurso - Central Engenharia (93792222)] e;
LA DART IND E COM EIRELI EPP [Habilitação Termo Desist Interp Recurso - LADART (93793592)]. A EMPRESA GAMA
GALVÃO ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, preencheu o formulário de Termo de Desistência de
Interposição de Recursos da fase de Habilitação Documentos, contudo, não assinou, não sendo, portanto,
considerada, por este Colegiado, a desistência  [Habilitação Termo Desist Interp Recurso - Gama Galvão Engenh
(93787398)]. A Empresa CML BRAGA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS deliberou por não assinar o Termo de Desistência
de Interposição de Recursos da fase de Habilitação Documentos. No decorrer da sessão a Senhora Jéssica dos Santos
Gomes, representante da Licitante Gama Galvão Engenharia, Consultoria e Construções EIRELI, comunicou que sua
procuração não estava auten�cada, quando foi orientada que ela poderia aguardar a abertura da sessão
extraordinária e, quando da verificação das respec�vas documentações este Colegiado poderia auten�car
administra�vamente a documentação, ou ainda, que ela poderia abster-se da auten�ficação, porém,
deveria manter-se impedida de manifestação durante a presente seção, tendo a Sra. Jéssica dos S. Gomes optado
por esta ul�ma. As 10h o Presidente declarou encerrada a sessão de recebimentos dos envólucros, comunicando
que a análise de conformidade documental seria realizada pelos membros da comissão em sessão extraordinária,
conforme  o item 6.2. do Edital 01/2022 (91670789) o qual prevê a que a Comissão de Licitação, poderá encerrar a
reunião a fim de que tenha melhores condições de análise,  bem como, considerando a necessidade de atendimento
das medidas de prevenção e combate a disseminação do Covid-19, tanto os envelopes de Habilitação quanto dos de
propostas, todos lacrados, foram rubricados pelos licitantes par�cipantes. Em sessão extraordinária os membros
analisarão os documentos de habilitação,  permanecendo os envelopes de proposta de preços, lacrados, igualmente,
rubricados, em seu poder até declaradas as licitantes habilitadas e inabilitadas, os quais serão abertos somente após
transcorrido os inters�cio temporal recursal, em data e horário a serem fixados e comunicados, para nova reunião, e
ainda,  informou-se que a comissão concederá acesso de "usuário externo" aos autos 0131-000399/2017 a todos os
licitantes par�cipantes para o devido acompanhamento do processo e vistas das documentações de habilitação
recepcionadas na presente sessão e indexada no formado PDF nos autos do processo administra�vo de



licitação. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos as 10h para inicio da sessão
extraordinário de abertura dos envelopes de habilitação. Esta ata foi lavrada e assinada por mim Valéria Ferreira
Santos Lessa matr. 158.334-4 (secretária ad hoc), pelos demais membros e e o Presidente deste Colegiado.
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