
Ata da 1a sessao para recebimento dos Envelopes
contendo os Documentos de Habilitagao e as
Propostas de Pregos, com abeflura dos envelopes
contendo os Documentos de Habilitagao, cujo 0 objeto
é para contratagao de empresa especializada na
Execugao das Obras de Construgao do Terminal de
Onibus Urbano do Varjao, Quadra 10, Conjunto H, Lote
01, mediante o regime empreitada, tipo menor prego.

Aos vinte e nove do més de abril de 2022, na Sala de Reunioes localizada 6° andar -
SAUS, quadra 01 Bloco G, Edificio Telemundi I, Brasilia-DF — SEMOB, reuniu-se a
Comissao Permanente de Licitagoes, presidida por Cleilson Gadelha Queiroz,
matricula n.° 276.048-7, e composta pelos servidores, Rodrigo Leandro Félix,
matricula n° 275.241-7, Fabiene Freire Amorim, matricula 279.892-1 e Andrea Vieira
Reis Marinho, matricula n° 275.503-3, todos designados pela Portaria n° 03 de 11 de
Janeiro de 2022, visando a apuragao da licitagao objeto do Edital de Concorréncia n°
03/2022. As 10:00 horas 0 Sr. Presidente declarou aberta a sessao convidando os
licitantes a assinarem a lista de presenga. Compareceu e entregou proposta a
seguinte empresa Companhia Brasileira de Solugoes e Engenharia- COMBRASEN.
Foi credenciada para manifestagao em sesséo publica as seguinte empresa:
Companhia Brasileira de Solugoes e Engenharia - COMBRASEN. Em seguida o Sr.
Presidente solicitou ao representante da Iicitante credenciada que rubricasse o
envelope contendo a Proposta de Prego, que ficara em poder da Comissao,
devidamente lacrado. Passou entao para a abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitagao, que foram rubricados pela Comissao e pelo Licitante
presente. O Sr. Presidente informou: 1) que a dooumentaoao de habilitagao do
Iicitante seré digitalizada e anexada ao processo SEI n° 00090-00001679/2022-42;
2) que os interessados poderao obter vistas mediante requerimento protocolado junto
a Comissao, que disponibilizara acesso de usuario externo ao SEI por tempo
determinado; 3) que 0 resultado da fase de Habilitagao sera publicado no Diario
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Oficial do Distrito Federal e no site da Secretaria de Transporte e Mobilidade
wvvvv.semob.df.gov.br; 4) e queo prazo para recurso sera de 05 (cinco) dias Uteis.
Franqueou a palavra ao Iicitante, que dela declinou. Nada mais havendoatratar,
declarou encerrada a sessao as 10:30 horas, lavrando a presente ata que, depois de
lida em voz alta e achada em conforme, vai por todos assinada.

Brasilia — DF, 29 de abril d6 2022
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