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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA SESSÃO

PEP Nº 1/2022

PROCESSO Nº 00080-00004576/2022-71

 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, na sala de reuniões da
Comissão de Licitação, reuniu-se esta Comissão Especial de Licitação designada pela Ordem de Serviço nº
14, de 24 de janeiro de 2022, publicada no DODF nº 18 do dia 26 de janeiro de 2022, para promover a
abertura dos envelopes da PEP Nº 1/2022, cujo objeto prevê a Contratação Emergencial, por Dispensa de
Licitação, nos termos do inciso IV, Art. 24, da Lei 8.666/1993, de empresa especializada na
prestação de serviços de vigilância armada letal, não letal e supervisão motorizada, com fornecimento de
mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Ins�tuições Educacionais, Unidades Orgânicas e
Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos postos
atualmente abrangidos pelo contrato emergencial nº 25/2021 (64866040) e 46/2021 (66319510),
conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. Objeto do Processo nº 00080-
00004576/2022-71. No entanto, após a apreciação dos pedidos de esclarecimentos docs. SEI
(80123417 - 80125535 - 80188362 - 80190422 - 80201683), os membros Nivaldo Vieira Félix, Matricula
46.349.3 - Presidente; e Altair da Silva Teixeira, Matricula 35.932-7 - Membro; deliberaram pela
suspensão dos 2 (dois) lotes do certame, com sugestão de envio dos autos ao Consul�vo da Assessoria
Jurídico-Legisla�va - AJL, para apreciação dos ques�onamentos apresentados, com destaque para o
con�do nos documentos SEI (80188362) e (80190422), que argumentam sobre os valores es�mados da
pretensa contratação, que tomou por base os valores da CCT/2021, tendo em vista a iminente
homologação da CCT/2022. O membro Leonídio Pinto Neto, Matricula 274.784-7, deliberou pelo
prosseguimento do feito da forma como o mesmo foi concebido. Nada mais havendo a tratar o
Sr. Nivaldo Vieira Félix, Matricula 46.349.3 - Presidente, deu por encerrados os trabalhos da reunião, e
lavrou a presente ata, que segue assinada por mim, e pelos demais membros. Brasília, 16 de novembro
de 2021.
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