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ATA

Aos dias dezoito de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9h 30min, 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 análise de conformidade dos DOCUMENTAÇÃO  DE HABILITAÇÃO 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 es�mado
de 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 prêmio. Conforme consta da Ata
01/22 RECEBIMENTO ENVÓLUCROS HABILITAÇÃO-PROPOSTA (93771097) foram recepcionados as documentações de
cinco licitantes, quais sejam: FJR Construções EIRELI, CNPJ:34.792.212/0001-70, Habilitação Documentação - FJR
Construções (93788430); Central Engenharia e Construtora LTDA, CNPJ: 03.186.991/0001-37, Habilitação Documentação -
Central Engenharia (93790157); La Dart Ind e Com EIRELI EPP, CNPJ: 01.251.610/0001-20, Habilitação Documentação -
LADART (93792614); Gama Galvão Engenharia, Consultoria e Construções EIRELI, CNPJ: 97.520.006/0001-21 , Habilitação
Documentação - Gama Galvão Engenharia (93782460) e CML Braga Construções de Edi�cios, CPNJ: 18.695.016/0001-
21, Habilitação Documentação - CML Braga Construções (93794417). Este Colegiado, passou a análise de conformidade
das documentações, apurando que a Licitante GAMA GALVÃO ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
, CNPJ: 97.520.006/0001-21, de fato não apresentou a procuração de representante auten�cada, contudo, tal
circunstância não impera razão de prejuízo a habilitação, visto que sua representante se manteve inerte de
pronunciamento durante a sessão; constatou-se ainda, a ausência da cópia da Cédula de iden�dade dos sócios e do
administrador, da licitante LA DART IND E COM EIRELI EPP, CNPJ: 01.251.610/0001-20, exigida no item 4.2. Habilitação
Jurídica, nos termos do Art. 28 da Lei Federal n° 8.666/1993, subitem 4.2.1. do Edital 01/2022 (91670789), assim, por ter
deixado de cumprir o requisito 4.2.1 do Edital de Licitação, em face do princípio da isonomia, uma vez que o licitante que
apresentou todos os documentos necessários concorre em igualdade de condições com aquele que deixou de cumprir os
requisitos, bem como devendo o instrumento convocatório ser lei interna no processo de licitação, não pode a
Administração Pública decidir de forma diferente, salvo se houver erro insignificante ou apresentasse a licitante outro
documento que de forma cabal suprisse ou jus�ficasse tal omissão, o que não ocorreu no caso em comento, assim
sendo, não poderia ser habilitada a licitante. Ademais, de acordo com o art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/1993 é “facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta”. Ainda verificou-se, durante a análise que a licitante CML Braga Construções de Edi�cios,
CPNJ: 18.695.016/0001-21 deixou de apresentar o Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, exigido no 4.3.
Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do Art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93, subitem 4.3.3. do Edital 01/2022
(91670789), assim por ter deixado de cumprir o requisito 4.3.3 do Edital de Licitação, em face do princípio da isonomia,
uma vez que o licitante que apresentou todos os documentos necessários concorre em igualdade de condições com
aquele que deixou de cumprir os requisitos, bem como devendo o instrumento convocatório ser lei interna no processo
de licitação, não pode a Administração Pública decidir de forma diferente, salvo se houver erro insignificante ou
apresentasse a licitante outro documento que de forma cabal suprisse ou jus�ficasse tal omissão, o que não ocorreu no
caso em comento, assim sendo, não poderia ser habilitada a licitante . Ademais, de acordo com o art. 43, §3º, da Lei nº
8.666/1993 é “facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta”. Desta feita, concluiu este Colegiado que ficam
HABILITADAS as licitantes: FJR Construções EIRELI, CNPJ:34.792.212/0001-70, Habilitação Documentação - FJR
Construções (93788430); Central Engenharia e Construtora LTDA, CNPJ: 03.186.991/0001-37, Habilitação Documentação -
Central Engenharia (93790157); Gama Galvão Engenharia, Consultoria e Construções EIRELI, CNPJ: 97.520.006/0001-21
, Habilitação Documentação - Gama Galvão Engenharia (93782460) e; INABILITADAS as licitantes:  La Dart Ind e Com
EIRELI EPP, CNPJ: 01.251.610/0001-20, Habilitação Documentação - LADART (93792614) por descumprimento da



apresentação do subitem 4.2.1. do Edital 01/2022 (91670789) e CML Braga Construções de Edi�cios, CPNJ:
18.695.016/0001-21, Habilitação Documentação - CML Braga Construções (93794417)  por descumprimento da
apresentação do subitem 4.3.3. do Edital 01/2022 (91670789). Nestes termos, considerando não terem todas as licitantes
par�cipantes assinado o Termo de Desistência de Interposição de Recurso da fase de Habilitação de Documentos, [Ata
01/22 RECEBIMENTO ENVÓLUCROS HABILITAÇÃO-PROPOSTA (93771097)], fica aberto o prazo para interposição de
recurso, nos termos do CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES. O Presidente solicitou que seja concedido
acesso de "usuário externo" a todos os licitantes par�cipantes, que, no dia ú�l subsequente todos os documentos fossem
digitalizados, organizados, configurados em conformidade, no que couber, com a Portaria 3 de 05 de janeiro de 2022,
posteriormente que todos os arquivos digitalizados sejam indexados aos autos do processo 0131-000399/2017,
auten�cados eletronicamente, que  as Listas de Verificação, bem como, as  Atas fossem emi�das no formato eletrônico
revisadas por todos os membros para assinatura e, devidamente enviadas (via e-mail) aos licitantes par�cipantes e a
Agencia Brasília para divulgação (no site) atendendo assim o princípio da publicidade. As 20h15min o Presidente declarou
encerrada a sessão de análise dos envólucros de habilitação. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos as 20h15min.  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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