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No dia 26/08/2022, às 10h15, no auditório da sede desta Secretaria de Educação, reuniu-
se esta Comissão Permanente de Licitação designada pela Ordem de Serviço nº 217, de 18 de julho do
corrente, publicada no DODF nº 134 de 19 de julho de dezembro 2022, para promover reunião
extraordinária, conforme publicação veiculada no DODF id. 94068935; e convocações id. 94073380, para
o recebimento de dois novos envelopes (Envelope 1 e Envelope 2) apresentados pela empresa FH10
Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-7, tendo em vista o equivoco come�do pela
licitante, durante a sessão inicial (abertura envelopes nº1), realizada na data de 27/06/2022
id. 89570231, que juntou a proposta de preços ao envelope 1, e os documentos de habilitação ao
envelope 2.  O Presidente da Comissão de Licitação registra que na Sessão inicial, ocorrida em 27/06/2022
id. 89570231, licitante FH10 Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-71 cometeu o
equívoco de introduzir no envelope nº 1 a proposta de preços, e os documentos de habilitação no
Envelope n°02, como comprova a imagem que se encontra acostada aos autos do processo doc. SEI
(Id. 91148014). A decisão, de se convocar a referida empresa para apresentar dois novos envelopes,
decorreu do julgamento (doc. SEI id. 92549838), preferido para o recurso interposto pela empresa (FH10)
doc. SEI id. 92357579. A Comissão Permanente de Licitação decidiu acolher o recurso e convocar a
empresa para apresentar dois novos envelopes, isso em em observância aos princípios da ampla
compe��vidade, e principalmente ao princípio da busca da proposta mais vantajosa, insculpido no art. 3º
da Lei geral de licitações. A presente sessão contou com a par�cipação, além do Presidente e Membros
da Comissão, que esta subscrevem, os representantes das empresas: White Tratores Serviços ;
e  Engemag Construtora e Incorporadora Ltda. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Reni Fernandes deu por
encerrados os trabalhos da reunião e lavrou a presente ata que segue assinada pelos demais membros.
Brasília, 26 de agosto de 2022.
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