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

Concorrência n.º 07/2022 - SEE-DF

  

No dia 21/07/2022, 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 07/2022 - SEE-DF, que tem por objeto a obra de construção de Centro
Educacional, a ser localizado no Setor Habitacional Arniqueira - Colônia Agrícola Vereda Grande -  SHA
CONJUNTO 04 ÁREA ESPECIAL 06 - RA XXXII – ARNIQUEIRA – DF. Em terreno de 7.423,25 m² cercado por
muro e gradil metálico e edificação com 5.375,76m² de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com
rampa e escadas, 18 salas de aula, auditório, sala de música, grêmio estudan�l, biblioteca, sala de artes
plás�cas, sala mul�uso, sala mul�mídia, salas de apoio pedagógico, cozinha industrial e refeitório,
ves�ários e sanitários, salas administra�vas, pá�o coberto e laboratórios. Também serão edificados
castelo d’água, central de GLP, bicicletário, guarita, estacionamento, além de quadra coberta com
ves�ários e depósito. Objeto do Processo nº 00080-00195484/2021-19, abertos os trabalhos pelo Sr.
Reni Fernandes - Presidente, na presença dos Membros Gabrihel Nóbrega Gomes Dantas e Alberto
Mohamad. A sessão foi iniciada com a par�cipação das seguintes licitantes:

 

1 - White Tratores Serviços - CNPJ n°04.000.710/0001-72;

2 - Construtora Costa Júnior LTDA - CNPJ n° 00.904.946/0001-82;

3 - Construtora Rio Manso LTDA - CNPJ n° 05.124.311/0001-86; e

4 - SPR Engenharia e Construção LTDA EPP - CNPJ n°28.053.583/0001-38.

 

 O Presidente da Comissão de Licitação perguntou aos licitantes presentes se havia algo a
registrar com relação aos documentos de habilitação, contudo, ressalta-se que não houve considerações
registradas pelos licitantes par�cipantes. 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 0000112. A data de abertura das proposta de preços (ENVELOPES 2) será
divulgada tão logo se conclua toda a fase de habilitação e transcorra o prazo legal, para interposição de
recursos, de acordo com o 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 Fernandes deu por
encerrados os trabalhos da reunião e lavrou a presente ata que segue assinada pelos demais membros.
Brasília, 21 de julho de 2022.

 

Rení Fernandes

Presidente

 



Gabrihel Nóbrega Gomes Dantas

Membro

 

Alberto Mohamed

Membro

 

Documento assinado eletronicamente por GABRIHEL NOBREGA GOMES DANTAS -
Matr.0248585-0, Analista em Polí�cas Públicas e Gestão Educacional, em 21/07/2022, às
11:26, 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 ALBERTO MOHAMAD FILHO - Matr.0251525-3,
Diretor(a) de Deflagração das Licitações, em 21/07/2022, às 11:28, 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 RENÍ DE PAULA FERNANDES - Matr.0248496-X,
Chefe da Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, em 21/07/2022, às
16:45, 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= 91543079 código CRC= 7A87ECD2.
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