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1 - Objeto: 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.

 

2 - Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no auditório desta
Secretaria de Educação, reuniu-se a Comissão designada pela ordem de serviço nº 355, de 27 de
dezembro de dezembro de 2021, publicada no DODF nº 242 de 28 de dezembro 2021, composta pelos
servidores Reni Fernandes - Presidente; e pelos membros Leonídio Pinto Neto e Gabrihel Nobrega Gomes
Dantas, para procederem com os trabalhos de abertura dos envelopes nº 2 contendo as Proposta de
Preços, referente à Concorrência nº 5/2022, Processo SEI Nº 00080-00198204/2021-16, conforme objeto
acima mencionado.

 

3 - Às dez horas e quinze minutos o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, que
contou com a par�cipação das empresas: 

 

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

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

 

4 - Ato con�nuo procedeu-se a abertura dos Envelopes de nº 02 - Propostas de Preços, os
quais se encontravam devidamente lacrados e rubricados. Após abertura dos envelopes das propostas de
preços nº 2, os documentos foram todos rubricados pelos membros da Comissão, tendo sido
iden�ficados os valores conforme segue:

 

4.1 - ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 37.068.772/0001-75 - Valor global da
Proposta R$ 421.069,03; e 

4.2 - ENGEMAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ Nº 04.837.549/0001-96
- Valor global da Proposta R$ 418.085,56.

 

 



5 - O Presidente da Comissão de Licitação perguntou aos licitantes presentes se havia algo
a registrar com relação as propostas de preços, que informaram que nada havia a ser registrado. 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, 26 de abril de 2022.

 

 

Reni Fernandes

PRESIDENTE

 

Leonídio Pinto Neto

MEMBRO

 

Gabrihel Nobrega Gomes Dantas

MEMBRO
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