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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Comissão Permanente de Licitação
ATA

Ata da 1ª sessão para recebimento dos Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de
Preços, com abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, cujo o objeto é a contratação
de empresa visando à Execução das Obras de Reforma do Terminal Rodoviário do Gama Centro, que é parte
integrante do Edital de Concorrência nº 02/2021.
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2021, no Setor de Áreas Isoladas Norte - Estação
Rodoferroviária - Sobreloja, Ala Sul B Auditório, Brasília- DF, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,
presidida por Cleilson Gadelha Queiroz, matrícula nº 276.048-7, e composta pelos membros servidores,
Rodrigo Leandro Félix, matrícula nº 275.241-7, Andrea Vieira Reis Marinho, matrícula nº 275.503-3
e Wanderson Teixeira Barbosa, matrícula nº 179.631-3, todos designados pela ORDEM DE SERVIÇO Nº 09, DE
13 DE JANEIRO DE 2021, do Sr Subsecretário de Administração Geral da SEMOB Wallace Moreira Bastos, que
cons tui Comissão Permanente de Licitação para conduzir os processos licitatórios no âmbito da Secretaria
de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB.
Às 10:10 horas o Sr. Presidente declarou aberta a sessão informando que o auditório
encontrava-se vazio sem a presença de nenhum licitante interessado no certame, informou que conforme
Portaria nº 64 do Senhor Secretário de Estado de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal, que faculta
em função da COVID 19, a presença de licitante e ainda que se adote as medidas sanitárias necessárias em
caso presencial e conforme também previsto no instrumento convocatório em seu item 2.3 "os licitantes
interessados em par cipar do certame não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar
os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro
meio similar de entrega, atentando para as datas e horários ﬁnais para recebimento dos mesmos, constantes
neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 1 (um) deste Edital e conter os 2 (dois) envelopes acima mencionados,
além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado
para abertura da sessão pública."
O Sr Presidente solicitou que fosse veriﬁcado junto ao protocolo geral se algum licitante havia
entregue alguma proposta nos termos do Edital. Em seguida foi informado que não havia sido protocolado
por nenhum licitante nenhum documento.
Em seguida foi informado que o certame foi devidamente divulgado no Diário Oﬁcial do
Distrito Federal -DODF - SEI nº (54487006) e em Jornal de Grande Circulação - SEI nº (54490459) e site da
SEMOB.
Diante do não atendimento à convocação de interessados para a presente licitação, foi
declarado o presente Certame DESERTO, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente
sessão, lavrando esta ata que vai pelos membros da CPL presentes assinada.

Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2021.
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