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ATA  DE HABILITAÇÃO 

Concorrência  06/2017 

 

Aos vinte  e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 14:00 

horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se esta 

Comissão designada através da Ordem de Serviço n.º 48, de 13 de abril de 2018, 

publicada no DODF nº 72 do dia 16 de abril de 2018, criada conforme Art. 11 do 

Regimento Interno desta SEDF,  para promover  a análise e julgamento da 

documentação de habilitação apresentada na  abertura do procedimento licitatório 

referente à Concorrência n.º 06/2017-SE, cujo objeto trata CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA, DESTINADA À EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 34, ÁREA ESPECIAL – 

VILA SÃO JOSÉ - RA IV – BRAZLÂNDIA/DF, conforme Projeto Básico e seus 

anexos, que são partes integrantes do presente edital objeto do processo nº. 

080.012950/2016. Abertos os trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente Jairo Pereira 

Martins e na presença dos membros Josemar Salviano da Silva e Anna Cláudia 

Lobo Silva e Souza,  chegaram as seguintes conclusões: 1- A empresa ALCANCE 

ENGENHARIA e CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar 

comprovante de recolhimento de garantia conforme exigido no item  3.4.3 do edital; 

A Certidão de Registro no CREA foi invalidada por ter havido alteração dos dados 

cadastrais da empresa, conforme expresso no próprio corpo da certidão. 2 - A 

empresa CONSTRUTORA AXE CAPITAL LTDA-ME foi inabilitada por não 

apresentar  Atestado de Capacidade Técnica-Operacional acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo Técnico, que comprove que a licitante tenha 

executado os serviços com os serviços com os quantitativos mínimos exigidos, 

conforme o item 3.1.1.2.1 do Edital. Os atestados apresentados pela licitante 
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somente comprovam a execução dos serviços pelo responsável técnico indicado. 3 – 

A empresa CIVIL ENGENHARIA LTDA foi inabilitada por não apresentar 

Atestado (s) de Responsabilidade Técnica acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter os responsáveis técnicos indicados 

executado o serviço com as características, ESTRUTURA Hiperestática Protendida, 

conforme o item 3.1.1.1 do Edital; a empresa não apresentou Atestado(s) de 

Capacidade Técnica-Operacional acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, que comprove ter executado o quantitativo mínimo dos serviços de 

Estrutura Hiperestática Protendida, conforme o item 3.1.1.2.1 do Edital. 4 - A 

empresa ENGEMIL – ENGENHARIA EMPREENDEDORISMO, MANUENÇÃO 

E INSTALAÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar Atestado (s) de 

Responsabilidade Técnica acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, que comprove ter os responsáveis técnicos indicados executado o 

serviço com as características, ESTRUTURA Hiperestática Protendida, conforme o 

item 3.1.1.1 do Edital; a empresa não apresentou Atestado(s) de Capacidade 

Técnica-Operacional acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, que comprove ter executado o quantitativo mínimo dos serviços de Estrutura 

Hiperestática Protendida, conforme o item 3.1.1.2.1 do Edital foi inabilitada.  5 – A 

empresa CONSTRUTORA ANHANGUERA EIRELLI, por conter ações 

trabalhistas em nome da empresa,  negativando a CND expedida pelo TST, não 

atendendo as exigências do item 3.3.6 do edital. 6 - A empresa DAN-HEBERT 

ENGENHARIA SA, foi inabilitada  por apresentar  atestado de Capacidade Técnica 

que acompanha a Certidão de Acervo Técnico-CAT nº 12319/2010, as fls. 3119 a 

3123, para comprovar que o responsável técnico indicado e a licitante executaram o 

serviço de ESTRUTURA Hiperestática Protendida, sem  carimbo/selo do CREA-

RJ; a emrpesa não apresentou comprovante de recolhimento de garantia conforme 

exigido no item  3.4.3 do edital. As demais empresas  encontram-se devidamente 

habilitadas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Jairo Pereira Martins deu por 
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encerrados os trabalhos da reunião, e eu, Josemar Salviano da Silva membro da 

Comissão, lavrei a presente ata, que se estiver conforme por todos, será assinada por 

mim, _____________, pelos demais membros e licitantes presentes. Brasília, 26 de 

abril de 2018. 
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Presidente 
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Membro 

 

 


