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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (1)

Concorrência n.º 05/2022 - SEE-DF

  

Na data do dia 04/04/2022, às 10:15 horas, no auditório da sede desta Secretaria de Educação, reuniu-se
esta Comissão Permanente de Licitação designada pela ordem de serviço nº 355, de 27 de dezembro de
2021, publicada no DODF nº 242 de 28 de dezembro 2021, para promover a abertura dos envelopes de
habilitação da Concorrência nº 05/2022 - SEE-DF, cujo objeto prevê a Contratação de empresa para
realização da obra de Reforma e Ampliação de sanitários, banheiros e ves�ários acessíveis do Centro de
Ensino Especial n°02, localizado na Asa Sul/RA I, Quadra SGAS 612 Módulo D – Brasília/DF, localizado
em terreno de 40.000,00 m², cercado por gradil metálico e edificação com 3.930,00 m² de área
construída, em pavimento térreo, com 53 salas de atendimento ao ensino especial, auditório, biblioteca,
salas de oficinas, cozinha experimental, cozinha industrial e refeitório, salas de apoio, avaliação e
reabilitação, salas de música e ates, salas de educação �sica, piscinas, salas administra�vas, laboratórios,
guarita, estacionamento, pá�os coberto e descoberto, parquinho, horta, área verde e quadra de
esportes. Objeto do Processo nº 00080-00198204/2021-16, abertos os trabalhos pelo Sr. Reni de Paula
Fernandes - Presidente, na presença dos Membros Gabrihel Nóbrega Gomes Dantas e Leonídio Pinto
Neto, a sessão foi iniciada com a par�cipação das seguintes licitantes:

 

1 - ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 37.068.772/0001-75

2 - ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ Nº 04.837.549/0001-96

 

 

CONSIDERAÇÕES REGISTRADAS PELOS LICITANTES PARTICIPANTES:

O Presidente da Comissão de Licitação perguntou aos licitantes presentes se havia algo a
registrar com relação aos documentos de habilitação, que informaram que nada havia a ser registrado.
Os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 2) foram rubricados pelos membros da
comissão e pelos licitantes presentes, e permaneceram lacrados em poder da Comissão. Os envelopes
contendo as propostas de preços foram acondicionados em malote e lacrados com lacre nº 0000120. A
data de abertura das proposta será definida tão logo se conclua toda habilitação e transcorra o prazo
legal para interposição de recursos, de acordo com a inteligência do ar�go 109 da Lei nº 8.666/93. O
resultado de habilitação será publicado no DODF, DOU e disponibilizado no site da SEDF. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Reni de Paula Fernandes deu por encerrados os trabalhos da reunião, e lavrou a
presente ata, que segue assinada por mim, e pelos demais membros. Brasília, 4 de abril de 2022.

 

Rení Fernandes

Presidente

 



Gabrihel Nóbrega Gomes Dantas

Membro

 

Leonídio Pinto Neto

Membro
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