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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

ATA DE JULGAMENTO

PROPOSTA

Concorrência 02/2018

 

Aos quatro dias dos mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 08:30 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  o julgamento da
proposta de preços referente a  Concorrência n.º 02/2020-SE, cujo objeto trata da Contratação de empresa
especializada para realizar a obra de Reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, com área
construída de 3.872,50 m², localizado na QNP 30 – AE 01, Ceilândia/RA IX – DF,  processo nº. 00080-
00185689/2019-63. 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, e amparando-se na análise técnica
proferida pela Diretoria de Engenharia, no qual proferiu a seguinte análise:

 
"À Diretoria de Arquitetura, com vistas à DILIC,

Em atendimento à solicitação, informamos abaixo o resultado da análise da
proposta de menor preço apresentada para Concorrência nº 02/2020 - SEDF, cujo
objeto é a obra de Reforma do Centro de ensino Médio de Ceilândia, com área
construída de 3.872,50 m2, localizado na QNP 30 - AE 01,  Ceilândia/RA IX - DF;
constando: Instalação de portas de acesso à externa; corrimãos, piso
an�derrapante, sinalização e piso tá�l; instalação de sanitários acessíveis; elevação
do piso do pá�o descoberto a ser nivelado com os demais pisos externos;
instalação  de novo castelo d'água a ser construído atendendo à Reserva Técnica de
Incêndio (RTI) de 9.000 litros; reforma geral de todas as instalações: elétrica, rede
lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; reforma do estacionamento interno;
reposição do tratamento paisagís�co; instalação de bicicletários; reforço estrutural
da edificação; troca de telhados e forros; instalação de novas esquadrias; reparos
nos pisos e demais reves�mentos; pintura geral, conforme PROJETO BÁSICO E
EXECUTIVOS ELABORADOS PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA  e Edital e seus
anexos.
Empresa: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
A proponente apresentou as planilhas conforme id (53104998) de es�ma�vas de
preços do objeto acima citado (pgs 5 a 64); o relatório de composições  de custos
unitários (pgs. 67 a 170); os cronogramas �sico-financeiros (pg. 65); a composição
do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas(pg. 171 e 173) e Demonstra�vo dos
Encargos Sociais de Mão de Obra(pg. 175) , atendendo às exigências dos itens
8.1.1.1, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 e 8.1.10 do Edital de Licitação id. (49898107).
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Foi extraído da planilha o item em duplicidade 03.01.300.800.1, FUNDAÇÕES
DEESCADA, ESCAVAÇÕES DE VALAS, camada ver�cal drenante c/pedra britada
nums.1 e 2 ref.:83682 SINAPI AGO/2018, 0,16 m3 valor unitário de R$ 90,49, página
11.
A descrição do Título do BDI na página 171 deverá ser SEM DESONERAÇÃO e não
COM DESONERAÇÃO, contudo os cálculos do BDI dos serviços estão corretos, ou
seja, sem desoneração.

 Após análise �sico-financeiro das propostas, a empresa CONTARPP Engenharia
Ltda foi a que apresentou o menor preço global, contudo o valor de R$
5.078.251,18 depois das correções aritmé�cas, conforme item 8.1.5 do Edital e
re�rado item em duplicidade o Valor Global será de R$ 5.078.233,60 (cinco
milhões, setenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos ) id
(53405876), sendo a proposta a mais vantajosa para a administração."

Conforme análise proferida na análise técnica  SEI nº 53362778, sagrou-se vencedora a
empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA , com o valor corrigido de R$ 5.078.233,60 (cinco milhões, setenta
e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos ). 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, 04 de janeiro 2021.

 

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

PRESIDENTE

 

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 04/01/2021, às 08:46, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA LOBO SILVA E SOUZA - Matr.
00258652, Professor(a) de Educação Básica, em 05/01/2021, às 07:07, 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 05/01/2021, às 10:18, 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:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Arquitetura

Gerência de Orçamento de Obras

Despacho - SEE/SIAE/DIARQ/GEORC Brasília-DF, 29 de dezembro de 2020.

À Diretoria de Arquitetura, com vistas à DILIC,

 

Em atendimento à solicitação, informamos abaixo o resultado da análise da proposta de
menor preço apresentada para Concorrência nº 02/2020 - SEDF, cujo objeto é a obra de Reforma do Centro
de ensino Médio de Ceilândia, com área construída de 3.872,50 m2, localizado na QNP 30 - AE
01,  Ceilândia/RA IX - DF; constando: Instalação de portas de acesso à externa; corrimãos, piso
an�derrapante, sinalização e piso tá�l; instalação de sanitários acessíveis; elevação do piso do pá�o
descoberto a ser nivelado com os demais pisos externos; instalação  de novo castelo d'água a ser construído
atendendo à Reserva Técnica de Incêndio (RTI) de 9.000 litros; reforma geral de todas as instalações: elétrica,
rede lógica, hidrossanitária, gás e incêndio; reforma do estacionamento interno; reposição do tratamento
paisagís�co; instalação de bicicletários; reforço estrutural da edificação; troca de telhados e forros; instalação
de novas esquadrias; reparos nos pisos e demais reves�mentos; pintura geral, conforme PROJETO BÁSICO E
EXECUTIVOS ELABORADOS PELA DIRETORIA DE ENGENHARIA  e Edital e seus anexos.

 

Empresa: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

A proponente apresentou as planilhas conforme id (53104998) de es�ma�vas de preços do objeto acima
citado (pgs 5 a 64); o relatório de composições  de custos unitários (pgs. 67 a 170); os cronogramas �sico-
financeiros (pg. 65); a composição do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas(pg. 171 e 173) e
Demonstra�vo dos Encargos Sociais de Mão de Obra(pg. 175) , atendendo às exigências dos itens
8.1.1.1, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 e 8.1.10 do Edital de Licitação id. (49898107).

Foi extraído da planilha o item em duplicidade 03.01.300.800.1, FUNDAÇÕES DEESCADA, ESCAVAÇÕES DE
VALAS, camada ver�cal drenante c/pedra britada nums.1 e 2 ref.:83682 SINAPI AGO/2018, 0,16 m3 valor
unitário de R$ 90,49, página 11.

A descrição do Título do BDI na página 171 deverá ser SEM DESONERAÇÃO e não COM
DESONERAÇÃO, contudo os cálculos do BDI dos serviços estão corretos, ou seja, sem desoneração.

Após análise �sico-financeiro das propostas, a empresa CONTARPP Engenharia Ltda foi a que apresentou o
menor preço global, contudo o valor de R$ 5.078.251,18 depois das correções aritmé�cas, conforme item
8.1.5 do Edital e re�rado item em duplicidade o Valor Global será de R$ 5.078.233,60 (cinco milhões,
setenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos ) id (53405876), sendo a proposta a
mais vantajosa para a administração.

 

Antonio José Lima Cavaignac

Analista de Gestão Educacional 

 

Marianna Germano S. Santos 

Gerente
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO JOSE LIMA CAVAIGNAC - Matr. 00457698,
Analista de Gestão Educacional, em 30/12/2020, às 11:01, 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 MARIANNA GERMANO SOUZA DOS SANTOS - Matr.
02196735, Gerente de Orçamento de Obras, em 30/12/2020, às 11:01, 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= 53362778 código CRC= 8320B0CA.
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