
logradouro, objeto do presente Termo, encontra-se localizado no SOF SUL, em frente ao
lote 9, Guará II - DF, Brasília/DF. DAS ATRIBUIÇÕES: Os partícipes comprometem-se
a respeitar as obrigações assumidas, considerando-se as condições estabelecidas no
Decreto nº 39.690/2019, na legislação aplicável e, em especial, as seguintes disposições.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência por 48
(quarenta e oito) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante
celebração de termo aditivo entre as partes. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO
FEDERAL: ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE, na qualidade de Secretário de
Estado e Projetos Especiais do Distrito Federal, LUCIANE GOMES QUINTANA, na
qualidade de Administradora Regional do Guará; pelo PARTICIPANTE: SAGA -
Sociedade Anônima Goiás de Automóveis, representada por ALBERTINO COELHO
DOS SANTOS, na qualidade de adotante.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DO RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia
especializada na execução de obra de Construção de Parques Infantis na Região
Administrativa de Santa Maria nos termos do processo 00143-00000364/2021-52. A
Comissão Permanente de Licitação torna público que o recurso interposto pela empresa C
M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS (CNPJ nº 18.695.016/0001-21), contra a
habilitação das empresas DSA ENGENHARIA LTDA, CAMPÂNULA TECNLOGIA
LTDA e WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI na fase de
habilitação do processo licitatório em epígrafe, foi julgado IMPROCEDENTE, conforme
Decisão nº 01/2021 (71850676) da Comissão Permanente de Licitação e Decisão da
Autoridade Competente (71890125), acostado aos autos do processo 00143-
00000364/2021-52. Além disso, a Comissão Permanente de Licitação torna público que o
recurso interposto pela empresa WA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ n°
18.702.223/0001-66) contra o julgamento da fase de habilitação do processo licitatório em
epígrafe, foi julgado PROCEDENTE, conforme Decisão nº 01 (71850676), acostado aos
autos do processo 00143-00000364/2021-52. Nestes Termos, comunicamos a todos os
interessados que a empresa WA CONSTRUTORA LTDA está HABILITADA para o lote
3 do certame.
Convocamos a todas as empresas licitantes a participar da reunião de abertura de
envelopes de proposta, que ocorrerá na data de 19/10/2021, às 09h, no auditório do
Galpão Multiuso, localizado na QC 01, Conjunto H. Os autos encontram-se com vista
franqueada aos interessados na Comissão Permanente de Licitação, na Sede da
Administração Regional de Santa Maria/DF. Processo 00143-00000364/2021-52. Outras
informações poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com

Brasília/DF, 15 de outubro de 2021
ALBERTO ALVES SOARES

Presidente da Comissão

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Administração Regional de Santa Maria torna
público a retificação do Edital da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 02/2021,
processo 00143-00001390/2021-06, cujo o objeto é a Contratação no regime de
empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra
de reforma e ampliação de imóvel que abriga o Centro de Convivência do Idoso,
localizado na QR 100, Conj. T01, Lote nº 03, com a área de 445,41 m² e de reforma do
Galpão Cultural, localizado na Q 207, Lote nº 01, Santa Maria - Distrito Federal, com a
área de 304,26 m², Santa Maria - Distrito Federal.
A retificação refere- se, especificamente, a alteração das planilhas orçamentárias tanto da
reforma da Q. 207 quanto a da reforma da QR100, que continham inconsistências
alterando-se assim o valor final das obras.
Nos termos do art. 21, Parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93, fica reaberto o prazo legal,
modificando a data da abertura para o dia 03 de novembro de 2021, às 09 horas, no
Auditório do Galpão Multiuso, localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria,
Brasília/DF.
Ficam mantidas as demais condições do edital e seus anexos.
O respectivo Edital e seus Anexos estarão afixados em painel na Administração Regional
e poderão ser retirados no site https://www.santamaria.df.gov.br/2021/07/21/licitacoes-e-
contratos/, informações podem ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com

ALBERTO ALVES SOARES
Presidente da Comissão

AVISO DO RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia
especializada na execução de obra de Reforma de Quadras Poliesportivas na Região
Administrativa de Santa Maria nos termos do processo 00143-00000361/2021-19. A
Comissão Permanente de Licitação torna público que o recurso interposto pela empresa C
M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDÍFICIOS (CNPJ nº 18.695.016/0001-21), contra a
habilitação das empresas DSA ENGENHARIA LTDA, ELIS CONSTRUÇÕES,
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA e MHS EMPREENDIMENTOS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI na fase de habilitação do processo

licitatório em epígrafe, foi julgado IMPROCEDENTE, conforme DECISÃO nº 03/2021
(72069563), acostado aos autos do processo 00143-00000361/2021-19. Além disso, a
Comissão Permanente de Licitação torna público que o recurso interposto pela empresa
WA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ n° 18.702.223/0001-66) contra o julgamento da fase
de habilitação do processo licitatório em epígrafe, foi julgado PROCEDENTE, conforme
Decisão nº 03/2021 (72069563), acostado aos autos do Processo 00143-00000361/2021-
19. Nestes Termos, comunicamos a todos os interessados que a empresa WA
CONSTRUTORA LTDA está HABILITADA para os lotes 02 e 03 do certame. Da
mesma forma, a Comissão Permanente de Licitação torna público que o recurso interposto
pela empresa CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA (CNPJ n° 33.480.104/0001-08)
contra o julgamento da fase de habilitação do processo licitatório em epígrafe, foi julgado
PROCEDENTE, conforme Decisão nº 03/2021 (72069563), acostado aos autos do
processo 00143-00000361/2021-19. Nestes Termos, comunicamos a todos os interessados
que a empresa CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA está HABILITADA para os lotes
03, 04, 05 e 06 do certame.
Convocamos todas as empresas licitantes a participar da reunião de abertura de envelopes
de proposta, que ocorrerá na data de 21/10/2021, às 09h, no auditório do Galpão Multiuso,
localizado na QC 01, Conjunto H. Os autos encontram-se com vista franqueada aos
interessados na Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Administração Regional
de Santa Maria/DF. Processo nº 00143-00000361/2021-19. Outras informações poderão
ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com

Brasília/DF, 15 de outubro de 2021
ALBERTO ALVES SOARES

Presidente da Comissão

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES

DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

O Distrito Federal, por meio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO e
da Comissão Permanente de Licitações da RA-XIV, torna público o RESULTADO FINAL
do julgamento da documentação de habilitação referente a TOMADA DE PREÇOS nº
03/2021 – RA-XIV; do TIPO: Menor Preço, objetivando a contratação pelo Distrito Federal,
por meio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO, de empresa para
execução da obra de reforma da praça localizada no Bairro Bela Vista, Área Especial - A.E nº
05, São Sebastião/DF, com área total de 4.626,49m² (quatro mil seiscentos e vinte e seis
metros quadrados e quarenta e nove centímetros quadrados), conforme especificações
constantes no Projeto Básico (70039714), Caderno de Especificações (70039902), Caderno
de Encargos Gerais (70040004), Planilhas Orçamentárias/Estimativas (70040518),
Cronograma Físico-Financeiro (70040899), Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
(70041134), Tabelas de Composição de Preços (70040646), Planilha Memória de Cálculo
(70040778), devidamente especificados no edital e demais anexos que o acompanham, os
quais são partes integrantes do instrumento convocatório; VALOR ESTIMADO de R$ R$
872.480,66 (oitocentos e setenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis
centavos). Processo SEI/GDF nº 00144-00001311/2019-14; REGIME de empreitada por
preço global, na forma de execução indireta; prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do 5º (quinto) dia corrido após o recebimento da Ordem de Serviço;
vigência do contrato de 300 (trezentos) dias corridos, a contar da sua assinatura. Com base no
Relatório de Análise da Documentação de Habilitação - SEI-GDF n.º 20/2021 - RA-
SAO/GAB/CPL, Doc. SEI nº 71801653, aprovado pela CPL RA XIV, divulgado na Ata de
Sessão Pública, Doc. SEI nº 71892324, realizada no dia 13 de outubro de 2021, com a
presença dos representantes legais das licitantes: La Dart Indústria e Comércio Eireli
EPP,AM Construções e Reformas Eireli e Penta Engenharia Ltda, que, por unanimidade,
manifestaram expressamente a desistência de recursos contra o resultado preliminar de
habilitação; a Comissão Permanente de Licitação - CPL RA XIV, DECIDE como
RESULTADO FINAL da análise da documentação de habilitação: HABILITAR as
seguintes empresas: LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, AM
CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI E PENTA ENGENHARIA LTDA. Diante da
desistência de interposição dos recursos, o presidente da CPL RA-XIV deu prosseguimento
ao certame com a abertura dos envelopes nº 02 das propostas de preços das licitantes
habilitadas, que permaneceram sob a guarda da CPL RA XIV, em sobrecarta lacrada e
rubricada pelas empresas presentes no ato de conferência das condições de participação e
habilitação da referida Tomada de Preços, até o presente momento. Após a abertura dos
envelopes das propostas, o presidente realizou a leitura, em voz alta, dos valores apresentados
por cada licitante, que ficaram classificadas preliminarmente na seguinte ordem: 1ª Colocada:
LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, Valor Global R$ 656.176,90
(seiscentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e seis reais e noventa centavos); 2ª
Colocada: AM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, Valor Global R$ 714.969,84
(setecentos e quatorze mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); 3ª
Colocada: PENTA ENGENHARIA LTDA, Valor Global R$ 774.605,65 (setecentos e
setenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Ficou decidido que
o prosseguimento do certame, para divulgação do resultado da análise das propostas, será
postado no sítio eletrônico da Administração Regional de São Sebastião e comunicado por e-
mail das licitantes habilitadas. Os contatos da CPL para informações, dúvidas e
esclarecimentos são: telefone: (61) 98199-0787; e-mail: cpl@saosebastiao.df.gov.br.

ALAN JOSÉ VALIM MAIA
Administrador Regional
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