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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

 

Termo de Homologação - SEE/SUAG  

   

Referência: Processo nº00080-00198204/2021-16.

Interessado(a): Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Assunto: Obras. Licitação. Reforma e Ampliação. Centro de Ensino Especial n° 02. Asa Sul/RA I. Homologação e Adjudicação. 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 

O presente Termo visa à homologação da Licitação - Concorrência nº 05/2022-SEDF (79766776) e à adjudicação de
seu objeto, qual seja a 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, nos termos do Projeto Básico -
SEE/SIAE/DIRED (72546872).

Considerando a Nota Técnica N.º 59/2022 - SEE/SUAG/ULIC/DILIC (89025411),  que solicita a con�nuidade dos
trâmites pra proceder com a homologação e adjudicação, do objeto do certame licitatório da Concorrência nº 5/2022, em favor da
licitante ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 37.068.772/0001-75, que apresentou, após apreciação da área técnica, proposta
no valor total de R$ 421.068,34 (quatrocentos e vinte e um mil e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), inferior ao valor
de  R$ 450.027,67 (quatrocentos e cinquenta mil vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), es�mado pela Administração,
conforme se vê da planilha (72525323).

Considerando que, após a publicação do resultado final do certame licitatório da Concorrência nº 5/2022, como se vê
do documento SEI (88549952), não foi apresentado, conforme preconiza o art. 109 s Lei nº 8.666/93, recurso por parte das
licitantes concorrentes. 

Os autos foram reme�dos à Diretoria de Controle e Execução Orçamentária e Financeira - DICOF, que exarou a
Disponibilidade Orçamentária n.º 2264/2022 - SEE/SUAG/UCOF/DICOF (89349579), na qual informa que:

 

a referida dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária nº 7.061, 07 de janeiro de 2022 (LOA
2022), é compa�vel com o Plano Plurianual Lei nº 6.490, de 29 de Janeiro de 2020 (PPA 2020-2023), bem
como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05 de agosto de 2021 (LDO 2022), conforme
Programa(s) de Trabalho abaixo relacionado(s), na Unidade Orçamentária 18101 e encontra-se disponível
para o exercício de 2022, conforme quadro a seguir:
 

Programa de Trabalho: 12.368.6221.3991.0001 - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL- OCA
Fonte: 103                               Natureza da despesa 44.90.51                           R$ 421.068,34
                                                                                                                        Total: R$ 421.068,34

 

Posteriormente, foi emi�da a Declaração de Orçamento - SEE/SUAG (89405005) atualizada, em cumprimento ao
disposto no ar�go 16, incisos I e II, da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Diante do exposto, considerando as informações con�das nos autos, no uso das atribuições previstas no
ar�go 128 do Regimento Interno da SEEDF, aprovada pelo Decreto nº 38.631/2017, bem como com fulcro no ar�go 43, inciso VI, da
Lei nº 8.666/93, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO o resultado da Licitação - Concorrência nº 05/2022-SEDF (79766776),  em favor
da empresa ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.068.772/0001-75, que, após apreciação da área técnica,
apresentou a proposta mais vantajosa, para Administração, no valor total de R$ 421.068,34 (quatrocentos e vinte e um mil e
sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

 

 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  
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Subsecretário de Administração Geral

DODF Extra nº 27-A, 30 de março de 2021, p.01.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 23/06/2022, às 17:15, 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= 89412481 código CRC= 5E3E6D06.
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