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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

 

ATA DE ABERTURA

Concorrência 06/2020

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, reuniu-se esta Comissão designada através da ORDEM DE SERVIÇO Nº 136, DE
09 DE JUNHO DE 2020, publicada no DODF nº 109 do dia 10 de Jjunho de 2020, 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 06/2020-
SE, cujo objeto trata :  Obra de Reconstrução do Centro de ensino Castello Branco (Ensino Infan�l e
Fundamental), localizado na EQ 20/23, área especial do setor oeste, Gama/RA II–DF; Em terreno de
13.295,865 m² e área construída de 5.601,64 m², o lote cercado por muro, tem área de
embarque/desembarque, acesso principal de pedestres e veículos através de gradil metálico e guarita
com sanitário; A edificação é composta por 04 blocos, sendo um de 2 (dois) pavimentos e os demais
Térreo, interligados por passarelas cobertas, onde a circulação ver�cal é formada por 01 rampa e 03
escadas; São 22 salas de aula, 02 laboratórios, salão mul�uso, sala de leitura, sala de música, sala sensora
motora, sala mul�mídia, cozinha industrial, refeitório, Wcs, pá�os cobertos, além de diversas salas
administra�vas. Ainda contém estacionamento, pá�os descobertos para convivência, paraciclos, bancos,
mastro de bandeira, casa de bonecas, ducha infan�l, parquinho, hortas, área verde, paisagismo,
reservatórios d’água e central de gás. O projeto abrange também a adequação de acessibilidade de um
anfiteatro man�do, e a criação de um bloco de ves�ários para apoio de quadra de esportes coberta
existente, conforme  Edital e seus anexos. . objeto do processo nº. 00080-00203976/2019-62. Abertos os
trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente Jairo Pereira Mar�ns, na presença dos membros Anna Cláudia
Lobo Silva e Souza e Regina Rodrigues Porto,  iniciou-se a sessão com a par�cipação das seguintes
empresas: 

1. D&M CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº 00.603.652/0001-10, sem representante legal

2. TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 26.743.742/0001-09, representada por Daniel
Humberto de Rezende Pires, RG 685.329 SSP/TO

3. DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A, CNPJ Nº 36.772.051/0001-89, representada por Fabiana Villa Nova
Manzoni Nicodemos, RG nº 3.746.345 SSP/DF

4. GCE S/A - CNPJ  nº 05.275.229/0001-52, representada por Bethania Moreira Garcez Silva, portadora
do RG nº 2.056.433 SSP/DF.

5. ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA - CNPJ nº
04.768.702/0001-70, representada por Welke Pereira Costa, portador do RG nº 15.081/D CREA-GO

6. AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI -  CNPJ nº 32.913.725/0001-67, sem representante legal.

7. ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ nº 20.501.854/0001-69, representada por
Gustavo Brandão Souza, portador do RG nº 027.266.683-13 SSP/DF.

8. MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob nº 11.450.144/0001-
66, representada Rodrigo Ferreira Vilela, portador do RG 12.256/D CREA/DF
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9. EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 03.700.234/0001-30, representada por
Vitor Pinheiro Ferreira, portador do RG nº 2.484.477 SSP/DF

10. INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº representada por
Silvio Macedo Garcia, portador do RG nº 23.7540 SSP/DF.

11. FORMATO CE INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 10.824.849/0001-33, sem representante legal

As empresas TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 26.743.742/0001-09 e MANC
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob nº 11.450.144/0001-66, fizeram o
recolhimento da caução em tempo hábil, contudo até o presente momento a Fazenda não retornou os
DARs, que serão anexado aos autos tão logo sejam emi�dos pela Secretaria de Fazenda, não trazendo
portanto nenhum prejuízo às empresas, tendo em vista que as mesma atenderam ao es�pulado no
edital. o representante da empresa ENGEMIL, fez constar em ata que  a empresa TEMA, não emi�u 
comprovante de recolhimento de caução junto da Secretaria de Fazenda do DF; Os atestados (CAT´S) da
empresa tem seu registro no CREA em datas bem posteriores à execução dos serviços. Há necessidade de
diligências in -loco; Não há CAT DE Eng. Eletricista, não há Anexo IV do Edital, quanto a empresa
FORMATO o representante da empresa ENGEMIL, manifestou que a empresa não tem CAT de Engenheiro
Eletricista, na declaração de responsabilidade técnica  não tem Engenheiro Eletricista; fez constar ainda,
que a empresa D&M, o balanço de 2018, não está de acordo com a legislação, sendo que sua validade é
até 30 de abril;; o atestado onde consta Eng. Eletricisita não atende a área exigida de 2.800,82 m². Os
envelopes de propostas de preços foram devidamente acondicionados em malote e lacrado com o lacre
nº 0008098, ficando em poder da Comissão, onde serão abertos depois de transcorrida a fase de
habilitação  que será publicada no DODF tão logo se conclua todas a análises necessárias.  Nada mais
havendo a tratar o Sr. Jairo Pereira Mar�ns deu por encerrados os trabalhos da reunião, e eu, Anna
Cláudia Lobo Silva e Souza membro da Comissão, lavrei a presente ata, que se es�ver conforme por
todos, será assinada por mim, _____________, pelos demais membros e licitantes presentes. Brasília,
16 de junho de 2020.

 

 

 

Jairo Pereira Mar�ns

Presidente

 

Regina Rodrigues Porto 

Membro

 

 

Anna Cláudia Lobo Silva e Souza

Membro

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 16/06/2020, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA LOBO SILVA E SOUZA - Matr.
00258652, Professor(a) de Educação Básica, em 16/06/2020, às 11:24, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REGINA RODRIGUES PORTO - Matr.0245901-9,
Pregoeiro(a), em 16/06/2020, às 11:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41845584 código CRC= 7452D96A.
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