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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

ATA DE ABERTURA

Concorrência 03/2021

 

Aos dezoito dias dos mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se esta Comissão designada pela ordem de serviço nº 157, de
19 de julho de 2021, publicada no DODF nº 136 do dia 21 de Julho de 2021,  para promover  a abertura
do certame referente à Concorrência n.º 03/2021-SE, cujo objeto trata:  contratação de empresa
especializada para obra de construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 2
(Projeto próprio) do Programa PRÓINFÂNCIA/ FNDE, em terreno de 3.217,58 m² e área construída de
1.102,74 m². A edificação conta com 05 salas para atendimento às crianças de 0 a 06 anos, 01 sala
mul�uso, fraldário, lactário, salas administra�vas, sanitários, cozinha e dependências, refeitório,
playground, fechamentos com gradil, portões e muro, calçadas, rampas, estacionamento, canteiros,
tratamento paisagís�co, bancos, postes de iluminação, paraciclo, mastros de bandeiras, lixeiras e
reservatório de água, em terreno localizado na Quadra 03, AE 02, Setor Leste - RA XXV - SCIA (Estrutural) -
DF, conforme  Edital e seus anexos. objeto do processo nº. 00080-00004898/2020-59. 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,  a sessão foi iniciada com a par�cipação das seguintes
empresas:

1 - ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,  CNPJ: 37.068.772/0001-765, representada por Thiago Pereira de
Sousa, RG nº 2.746.117 SSP/DF;

2 - FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.713.994/0001-32 , representada por Gilberto Dirceu de Oliveira,
CNPJ: 07.713.994/0001-32, RG nº 15.303 CREA/DF

3 - GCE S/A, CNPJ: 05.275.229/0001-52 representada por Bethania Moreira Garcez Silva,  portadora do RG
nº 2.056.433 SSP/DF;

4 - COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA,  CNPJ: 06.043.260/0001-20,
representada por Lucas Nery Moraes, RG nº 3.043.506 SSP/PI

5 - VILA RICA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 26.433.946/0001-35 representada por Milton Antonio Marques,
RG nº 03298/d CREA-MT

6 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - CNPJ: 04.496.605/0001-76 sem representante legal

7 – CIVIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.710.170/0001-22 sem representante legal.

O representante da empresa ANGLOS FEZ contar em ata que a empresa CIVIL ENGENHARIA deixou de
atender o item 5.5.1.3 (A licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item 5.5.1.1 em papel
�mbrado, assinado pelo seu representante legal e por um contador, independentemente de constar os
índices no SICAF, sob pena de inabilitação no caso descumprimento) e 5.1.6.9 (A licitante deverá
comprovar que pelo menos um profissional indicado como responsável técnico, deverá ser o detentor do
(s) atestado (s) de capacidade técnica exigido no item 5.6.1.1 do Edital). Fez constar também que a
empresa GCE não atendeu o item 5.5.1.3 bem como apresentou declaração de equipe técnica sem a
devida assinatura. E que a empresa VILA RICA deixou de atender o item 5.5.1.3 e 5.1.6.9.  O
representante da empresa VILA RICA fez constar em ata que as empresas CBC, COMBRASEN, ANGLOS,
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GCE e CIVIL não atendem a resolução do CREA/CONFEA 218/73, visto que apresentaram engenheiro civil
com responsável técnico em serviços não habilitados para à execução de serviços de instalação elétrica,
telefonia, rede estruturada, SPDA, conforme relação de CAT'S exigida no edital. Os envelopes contendo as
propostas foram acondicionados em malote e lacrados com lacre nº 0000169. A data de abertura das
proposta será definida tão logo se conclua toda habilitação e transcorra o prazo legal para interposição de
recursos. O resultado de habilitação será publicado no DODF e disponibilizado no site da SEDF. 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, 18 de outubro  de 2021.

 

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

PRESIDENTE

 

ANNA CLÁUDIA LOBO SILVA E SOUZA

MEMBRO

 

DIEGO FERNANDEZ GOMES

MEMBRO
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