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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 nº 00080-00111073/2021-71.

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

Assunto: Obras. Licitação. Concorrência nº 010/2022-SEEDF. Homologação. Adjudicação.

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 

 

O presente Termo visa à homologação da Licitação - Concorrência nº 010/2022-SEEDF
(83425615) e à adjudicação de seu objeto, qual seja a Obra de construção de Centro de Educação Infan�l
(CEI), a ser localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 - Parque do Riacho - Riacho Fundo II, RA XXI - DF,
cujas Especificações são referentes aos serviços para urbanização do terreno com área de 3.842,29 m²,
localizado na QN 12 A, Conjunto 09, Lote 01 - Parque do Riacho - Riacho Fundo II, RA XXI - DF, e área
construída de 3.014,84 m², onde será implantado o projeto padrão de CEI – Centro de Educação Infan�l,
constando de estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência, idosos, motos e
embarque/desembarque, guarita com sanitário, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, duchas
infan�s, pá�o descoberto, bancos, lixeiras, postes de iluminação, torneiras de jardim, grelhas para
captação de água pluvial, central de gás, bosque, arquibancada a céu aberto, praça cívica, canteiros e
área verde com tratamento paisagís�co. Contém ainda, fechamentos com gradil e muro, calçadas e
desníveis tratados em conformidade com a NBR 9050. O projeto padrão do CEI consta de edificação de 2
(dois) pavimentos composta por 14 Salas de A�vidades para a Educação Infan�l, Laboratório de
Informá�ca, Sala de Recurso, Sala de Atendimento Pedagógico (Reforço), Brinquedoteca e Sala Sensório
Motora, Auditório/ Espaço Mul�uso, Diretoria e Vice Diretoria, Secretaria, Sala de Professores com
espaço para Coordenador, Arquivo, Sala do Supervisor, Mecanografia, Sala de Reunião, SOE, Depósito
Administra�vo, Depósito Pedagógico, Depósito de Limpeza, Sala de Apoio a Aprendizagem, EEAA,
Rouparia, Refeitório, Pré-Lavagem, Copa Servidores, Pá�o Coberto, Jardim Interno, Sanitários para alunos
e Sanitários para professores/comunidade, Sanitários PCD, Playground, Cozinha, Depósito de Gêneros
Alimen�cios, Depósitos além de rampa e escadas de acesso., nos termos do Projeto Básico -
SEE/SIAE/DIRED (78717301), formalizado pela Diretoria de Engenharia, e aprovado pela Subsecretaria de
Infraestrutura Escolar, conforme Despacho - SEE/SIAE (78786867), com valor es�mado
de R$ 10.300.466,53 (dez milhões, trezentos mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três
centavos), consoante o disposto na Planilha Es�ma�va (Sem Desoneração) - (78608309).  

 

 De acordo com as informações da Nota Técnica N.º 06/2022 - SEE/SUAG/ULIC
(94651639), da Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, encontram-se os autos
conclusos para homologação do procedimento licitatório, bem como para adjudicação de seu objeto, em
favor da licitante ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.068.772/0001-75, que
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ofertou a melhor proposta no valor global: R$ 9.589.051,15 (nove milhões quinhentos e oitenta e nove
mil cinquenta e um reais e quinze centavos).

 

Consta na Nota Técnica N.º 06/2022 - SEE/SUAG/ULIC (94651639), da Unidade de Gestão
e Acompanhamento das Licitações e Ajustes, Lista de Verificação dos atos formalizados nos autos do
presente expediente, em conformidade com o referente objeto, bem como em convergência com as
orientações elencadas pela Assessoria Jurídico-Legisla�va - SEE/GAB/AJL, na Nota Jurídica N.º
209/2021- SEE/GAB/AJL/CONSULTIVO (68398630), Nota Jurídica N.º 370/2021
- SEE/GAB/AJL/CONSULTIVO (75540432) e no Despacho - SEE/GAB/AJL/CONSULTIVO (77788313), com o
pronunciamento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, no Parecer Jurídico n.º 549/2021-
PGDF/PGCONS (76741928), assim como com a manifestação da Unidade de Controle Interno -
SEE/GAB/UCI, na Nota Técnica N.º 369/2022 - SEE/GAB/UCI (94297023). 

 

Nos termos indicados pela Subsecretaria de Infraestrutura Escolar, no Despacho - SEE/SIAE
(95115273), "no presente exercício será u�lizado o montante de R$ 1.472.460,99 (um
milhão quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos),
restando para o exercício de 2023 o valor de R$ 8.116.590,16 (oito milhões cento e dezesseis mil
quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), com recursos do tesouro local".

 

Consequentemente, foram os autos reme�dos à Diretoria de Controle e Execução
Orçamentária e Financeira, que informou a Disponibilidade Orçamentária n.º 3106/2022
- SEE/SUAG/UCOF/DICOF (95233063), nos termos citados abaixo: 

 

"Desta forma, informo 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: 12.365.6221.3271.9354 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE- REDE
PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL- OCA

Fonte: 103                               Natureza da Despesa: 4.4.90.51                           R$ 1.472.460,99
                                                                                                                          Total: R$ 1.472.460,99

Quanto ao valor restante, de valor de R$ 8.116.590,16 (oito milhões, cento e
dezesseis mil quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), a ser executado
no exercício financeiro de 2023, deverá constar na LOA 2023". (Grifado na
original)

 

Ressalta-se que foi formalizada na instrução dos autos a Declaração de Orçamento -
SEE/SUAG (95454350), como devido 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
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nº 38.631/2017, bem como com fulcro no ar�go 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o
resultado da Licitação - Concorrência nº 010/2022-SEEDF (83425615), e ADJUDICO seu objeto em favor
da empresa ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.068.772/0001-75, no valor de R$
9.589.051,15 (nove milhões quinhentos e oitenta e nove mil cinquenta e um reais e quinze centavos). 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  

Subsecretário de Administração Geral

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO PAZ MARTINS - Matr. 00344966,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 13/09/2022, às 16:06, 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= 95454889 código CRC= 5D9574A0.
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