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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2

Concorrência n.º 11/2022 - SEE-DF

  

No dia 27/07/2022, 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 de 2022,
publicada no DODF nº 134 de 19 de julho de 2022, para promover a abertura dos envelopes de
habilitação da Concorrência nº 11/2022 - SEE-DF, que tem por objeto a obra de construção de CEPI –
Centro de Educação para Primeira Infância – TIPO 1, do programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área de
5.504,58 m², localizado na Praça de A�vidades 04, Lote 02 – Jardins Mangueiral, São Sebas�ão, RA XIV -
DF. Objeto do Processo nº 00080-00110978/2021-23, abertos os trabalhos pelo Sr. Reni Fernandes -
Presidente, na presença dos membros Alberto Mohamad Filho e Gabriel José Torres de Melo. A sessão foi
iniciada com a par�cipação das seguintes licitantes:

 

1 - Elshaday Engenharia Ltda. - CNPJ nº 03.374.268/0002-62;

2 - Engemag Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 04.837.549/0001-96;

3 - FH10 Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-71; 

4 - COMBRASEN - Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. - CNPJ nº
06.043.260/0001-20;

5 - DAN -  Engenhaira e Consultoria Ltda. - CNPJ nº 00.630.999/0001-52; 

6 - Civil Engenharia Ltda. - CNPJ nº 01.710.170/0001-22; e

7 - GCE/SA - CNPJ nº 05.275.229/0001-52.

 

 O Presidente da Comissão de Licitação deu inicio à sessão de abertura do Envelopes de nº
02 - Proposta de Preço, estando estes devidamente lacrados e rubricados. Os documentos foram
rubricados página à página pelo presidente juntamente com a comissão de apoio. As propostas foram
apresentadas com os seguintes valores:  Elshaday Engenharia Ltda. - CNPJ nº 03.374.268/0002-62, valor
global da proposta R$ 5.924.743,93 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil setecentos e
quarenta e três reais e noventa e três centavos); Engemag Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº
04.837.549/0001-96, valor global da proposta R$ 6.171.143,46 (seis milhões, cento e setenta e um mil
cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos); FH10 Construções e Serviços Eireli - CNPJ nº
03.607.414/0001-71, valor global da proposta R$ 6.143.833,09 (seis milhões, cento e quarenta e três mil
oitocentos e trinta e três reais e nove centavos);  COMBRASEN - Companhia Brasileira de Soluções em
Engenharia Ltda. - CNPJ nº 06.043.260/0001-20, valor global da proposta R$ 6.382.481,96 (seis milhões,
trezentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos); DAN - 
Engenhaira e Consultoria Ltda. - CNPJ nº 00.630.999/0001-52, valor global da proposta R$ 6.360.896,07
(seis milhões, trezentos e sessenta mil oitocentos e noventa e seis reais e sete centavos); Civil Engenharia
Ltda. - CNPJ nº 01.710.170/0001-22, valor global da proposta R$ 6.332.502,33 (seis milhões, trezentos e
trinta e dois mil quinhentos e dois reais e trinta e três centavos); e GCE/SA - CNPJ nº 05.275.229/0001-52,
valor global da proposta R$ 6.465.936,21 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e
trinta e seis reais e vinte e um centavos). Cumpre registrar que após abertura dos envelopes notou-se



que as empresas FH10 Construções e Serviços Eireli e COMBRASEN - Companhia Brasileira de Soluções
em Engenharia Ltda. não anexaram o pen-drive ou cd contendo a planilha de preços referente a sua
proposta conforme consta no Item 8.1.1.1 do Edital. O Presidente da Comissão de Licitação perguntou
aos licitantes presentes se havia algo a registrar com relação as propostas de preços tendo eles
respondido nega�vamente. O resultado final do certame será publicado no DODF; no DOU e
disponibilizado no site da SEDF. 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 membros da Comissão. Brasília,
27 de julho de 2022.

 

Rení Fernandes
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Alberto Mohamad Filho

Membro

 

Gabriel José Torres de Melo

Membro
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