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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

ATA DE PROPOSTA

Concorrência 08/2020

 

Aos dois dias do mês de outubro 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 n.º 176, de 15
de julho de 2020, publicada no DODF nº 133 do dia 16 de julho de 2020, para promover a abertura dos
envelopes de proposta da Concorrência n.º 08/2020-SE, cujo objeto trata da Obra de Reconstrução
da Escola Classe 59 – localizada na QNN 36 – Área Especial 02 – Ceilândia – DF; em terreno de 6.180 m²
cercado por muro e gradil metálico e edificação com 3.544,34 m² de área construída, em 2 (dois)
pavimentos, com rampas e escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena,
cozinha industrial e refeitório, salas administra�vas, laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento,
parquinho, horta, quadra de esportes coberta, área verde e praça comunitária em sua entrada, conforme
Projeto Básico, este Edital e seus anexos. objeto do processo nº. 00080-00187506/2019-44. Abertos os
trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente Jairo Pereira Mar�ns, na presença dos membros Anna Cláudia
Lobo Silva e Souza e Diego Fernandez Gomes, foi verificado por todas presentes a inviolabilidade do lacre
0008092 do malote contendo as propostas de preços das empresas par�cipantes da concorrência em
epígrafe. Passou então a abertura do malote e consequentemente dos envelopes de proposta de preços
das empresas habilitadas, onde ob�vemos os seguintes resultados: 1 -  GCE S/A, com o valor total de R$
6.489.137,94 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e noventa e
quatro centavos);  2 -  CONTARPP ENGENHARIA LTDA, com o valor total de R$ 6.325.324,73 (seis milhões,
trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos); 3- INFRA ENGETH
- INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, com o valor total de R$ 6.178.589,79 (seis
milhões, cento e setenta e oito mil , quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos);  4 - 
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, com o valor total
de R$ 6.694.704,20 (seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e quatro reais e vinte
centavos); 5 - MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP,  com o valor total de R$ 6.172.976,21
(seis milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos); 6- CIVIL
ENGENHARIA LTDA, com o valor total de R$ 7.070.387,27 (sete milhões, setenta mil, trezentos e oitenta e
sete reais e vinte e sete centavos); 7- IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA,  com o valor total de R$ 6.089.958,64
(seis milhões, oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). As
proposta serão repassadas para Diretoria de Engenharia que promoverá a análise de conformidade das
mesmas. O resultado do procedimento será conhecido tão logo, o setor técnico promova a análise das
propostas, onde será publicado no DODF e DOU. 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.
Brasília, 02 de outubro  de 2020.

 

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

PRESIDENTE
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ANNA CLÁUDIA LOBO SILVA E SOUZA

MEMBRO

 

DIEGO FERNANDEZ GOMES

MEMBRO

Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 02/10/2020, às 10:44, 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 DIEGO FERNANDEZ GOMES - Matr. 02398796,
Diretor(a) de Licitações, em 02/10/2020, às 10:45, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA LOBO SILVA E SOUZA - Matr.
00258652, Professor(a) de Educação Básica, em 02/10/2020, às 10:46, 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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