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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - (UASG 450432)

O pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comunica aos

interessados a alteração do Edital do pregão em epígrafe que trata de aquisição de dicionários de

Libras/Português/Libras destinados à utilização dos estudantes com Surdez/Deficiência Auditiva,

matriculados na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, de acordo com o título e as

especificações relacionadas a seguir e no Anexo I, conforme as especificações contidas nesse Edital e seus

anexos, tendo em vista a retificação do quantitativo do item 1 do Edital no Sistema Operacional

COMPRASNET. A nova data de cadastro das Propostas: a partir de 12/11/2021. Abertura das Propostas:

25/11/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital alterado estará disponível nos endereços eletrônicos:

https://www.gov.br/compras/pt-br/ e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 3/2021

O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, instituída pela

Ordem de Serviços nº 309, de 5 de novembro de 2021, publicada no DOUDF nº 208, de 8 de novembro de

2021, página 59, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao que disciplina o subitem 6.9 do item 6 do

instrumento convocatório da Concorrência nº 3/2021, cujo objeto prevê a Contratação de empresa para

obra de construção de CEPI - Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 2 (Projeto próprio) do

Programa PRÓINFÂNCIA/ FNDE, em terreno de 3.217,58 m² e área construída de 1.102,74 m². A edificação

conta com 05 salas para atendimento às crianças de 0 a 06 anos, 01 sala multiuso, fraldário, lactário, salas

administrativas, sanitários, cozinha e dependências, refeitório, playground, fechamentos com gradil,

portões e muro, calçadas, rampas, estacionamento, canteiros, tratamento paisagístico, bancos, postes de

iluminação, paraciclo, mastros de bandeiras, lixeiras e reservatório de água, em terreno localizado na

Quadra 03, AE 02, Setor Leste - RA XXV - SCIA (Estrutural) - DF, torna público o resultado do julgamento da

documentação de habilitação do certame licitatório:

Licitantes habilitadas a participarem da próxima fase (Proposta de Preços):

ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ: 37.068.772/0001-765;

GCE S/A, CNPJ: 05.275.229/0001-52;

COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, CNPJ:

06.043.260/0001-20;

CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - CNPJ: 04.496.605/0001-76

CIVIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.710.170/0001-22 sem representante legal

Licitantes inabilitados a participarem da próxima fase:

Fibra Construções - CNPJ: 07.713.994/0001-32

Motivo: Não atendeu aos requisitos do subitem 5.6 do edital.

A empresa NÃO apresentou Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 - SEDF."
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O serviço de ESTACA hélice contínua e/ou mecanicamente escavada com diâmetro maior ou

igual a 20 cm não foi identificado nos atestados que acompanham as CAT́s apresentadas pelos

responsáveis técnicos da empresa. Dessa forma, a empresa não conseguiu comprovar o quantitativo

mínimo, nos termos do Edital em comento.

Vila Rica Engenharia - CNPJ: 26.433.946/0001-35

Motivo: Não atendeu aos requisitos do subitem 5.6 do edital.

A empresa NÃO apresentou Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 - SEDF.

Os quantitativos dos serviços de FORMA de madeira ou compensada/resinada e

IMPERMEABILIZAÇÃO identificados nos atestados não atingiram o quantitativo mínimo nos termos do

Edital em comento. Os serviços de ESTRUTURA METÁLICA não foram identificados nos atestados que

acompanham as CAT́s apresentadas pelos responsáveis técnicos da empresa.

Em cumprimento ao art. 109 da Lei 8.666/93, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para

interposição de recursos. Transcorrido esse prazo sem interposição de recursos, fica as licitantes

habilitadas convocadas para abertura do Envelope Nº 02 (Proposta de Preços) no dia 22/11/2021, às

10:00 hs da manhã. Os autos do processo estão com vista franqueada nesse Centro.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

RENI FERNANDES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


