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(3ª CONVOCAÇÃO)

As dez horas, (10h00m), do dia nove do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois,
(09/09/2022), no Auditório Manoel Guimarães, localizado no térreo do Edi cio Sede da SEAGRI-DF,
situado no Parque Estação Biológica, Asa Norte, em Brasília/DF, reuniram-se, em sessão pública, os
membros da Comissão Permanente de Licitação (abaixo-assinados), constituída pela Portaria nº 02  de
04 de janeiro de 2022, publicada no DODF Nº 04, página 44, de  06 de janeiro de 2022  (anexada ao
Processo Licitatório), em 3ª convocação, a fim de procederem ao julgamento dos envelopes nº 1
"Habilitação" da Tomada de Preços em epígrafe, conforme marcado em Ata do dia (02/09/2022). O
Presidente dá por iniciada a sessão, com as empresas para a par cipação no certame, assim
denominadas: JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS, CNPJ: 27.983.951/0001-84; cujo preposto, Diego
Pereira Rodrigues, portador da cédula de iden dade nº 2544858 SSP-DF, inscrito no CPF nº
023.631.281-25, já qualificado e WRM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ -
01.581.677/0001-23, cujo preposto, Wilton Celso Rocha Machado, portador da cédula de iden dade
no 14342 CREA-MG, inscrito no CPF nº 101.683.546-91, já qualificado. Foi constatado que o prazo de 8
(oito) dias úteis, conforme previsto no item 9.2.11 do Edital, para a apresentação de nova
documentação escoimadas das causas que determinaram a inabilitação, venceria em 02/09/2022,
portanto a sessão deveria ter sido remarcada para 05/09/2022 em respeito ao prazo determinado. Em
razão do feriado do dia 07/09/2022 e a possibilidade de ser declarado ponto faculta vo a nova sessão
foi remarcada para 09/09/2022, visto que no dia 08/09/2022 o Presidente estará impossibilitado de
promover a sessão em face de ter pregão eletrônico marcado para esta data. Com amparo na súmula
473 do STF a Comissão Permanente de Licitação rever seu própio ato que declara que a Empresa, JS
COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS, CNPJ: 27.983.951/0001-84, na Ata do dia 23/08/2022, estava com toda a
documentação apresentada em conformidade com o Edital, exceto quanto a ART e o atestado de
capacidade técnica, que deveria acompanhar a CAT, conforme item 10.13 "d", visto que a CAT do
profissional, não consta execução específica de serviços como discriminado na Planilha orçamentária.
Portanto a Empresa JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS, deve apresentar, além dos documentos acima
descrito, a ART previsto no item 10.13, "e" do Edital, Comprovação da Empresa licitante ter(em)
executado, a qualquer tempo, serviços de execução de fundações e estruturas em concreto armado e
de instalações elétricas compa veis com o objeto desta licitação,  fornecido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, observando o art. 55, da Resolução - Confea 1.025/2009. A Empresa, JS
COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS, nesta data apresentou  a documentação, ART, CAT e atestado de
capacidade técnica em nome do profissional, sendo o que foi apresentado não consta execução de
serviços de fundação e estrutura em concreto armado e o atestado de capacidade técnica em nome da
Empresa, não consta execução de serviços de fundação em concreto armado, os quais não atendem
ao exigido nos item 10.13, "d" e "e" do Edital. Não foi apresentado nesta data a cer dão de falência e
concordata em plena validade, porém conforme disposto no item 5.2.14.13 do Edital a Comissão
Permanente de Licitação, buscou na internet obtendo a cer dão, ficando atendido o exigido na Ata
anterior. A empresa, WRM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ - 01.581.677/0001-23,
apresentou a ART juntamente com a CAT em observância ao item 10.13 "d" do Edital, cumprindo o que
foi exigido na Ata do dia 23/08/2022. O Presidente declara, inabilitada a empresa, JS COMUNICAÇÃO



foi exigido na Ata do dia 23/08/2022. O Presidente declara, inabilitada a empresa, JS COMUNICAÇÃO
& SERVIÇOS, CNPJ: 27.983.951/0001-84 pelos fatos acima exposto, sendo devolvido o envelope n° 2,
proposta de preços, devidamente lacrado.  habilitada a empresa, WRM - ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ - 01.581.677/0001-23. O Presidente deu por encerrada a fase de
julgamento dos documentos de habilitação às 11h30m, abrindo prazo de recurso, porém a Empresa
inabilitada, JS COMUNICAÇÃO & SERVIÇOS, assina o termo de renúncia ao direito de recurso,
passando a abertura do envelope nº 2, (proposta de preços) do único habilitado, a Empresa, WRM -
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Foi lavrada a presente Ata que, após lida, vai assinada pelo
Presidente e Membros da CPL  e com os vistos dos par cipantes presentes, os quais assinando o
termo de desistência de recursos, passa-se  para abertura, conferência e julgamento do envelope nºs
2, (Proposta de preços).
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