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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

ATA ABERTURA DE 

PROPOSTAS CONCORRÊNCIA 06/2020

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 Nº 176, DE
15 DE JULHO DE 2020, publicada no DODF nº 133 do dia 16 de julho de 2020, criada conforme Art. 11 do
Regimento Interno desta SEDF,  para promover  a abertura dos envelopes de propostas das empresas
habilitadas  na Concorrência n.º 06/2020-SE, cujo objeto trata :  Obra de Reconstrução do Centro de
ensino Castello Branco (Ensino Infan�l e Fundamental), localizado na EQ 20/23, área especial do setor
oeste, Gama/RA II–DF; Em terreno de 13.295,865 m² e área construída de 5.601,64 m², o lote cercado
por muro, tem área de embarque/desembarque, acesso principal de pedestres e veículos através de
gradil metálico e guarita com sanitário; A edificação é composta por 04 blocos, sendo um de 2 (dois)
pavimentos e os demais Térreo, interligados por passarelas cobertas, onde a circulação ver�cal é formada
por 01 rampa e 03 escadas; São 22 salas de aula, 02 laboratórios, salão mul�uso, sala de leitura, sala de
música, sala sensora motora, sala mul�mídia, cozinha industrial, refeitório, Wcs, pá�os cobertos, além de
diversas salas administra�vas. Ainda contém estacionamento, pá�os descobertos para convivência,
paraciclos, bancos, mastro de bandeira, casa de bonecas, ducha infan�l, parquinho, hortas, área verde,
paisagismo, reservatórios d’água e central de gás. O projeto abrange também a adequação de
acessibilidade de um anfiteatro man�do, e a criação de um bloco de ves�ários para apoio de quadra de
esportes coberta existente, conforme  Edital e seus anexos. . objeto do processo nº. 00080-
00203976/2019-62. Abertos os trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente Jairo Pereira Mar�ns, na
presença dos membros Anna Cláudia Lobo Silva e Diego Fernandez Gomes,  ob�veram os seguintes
resultados: 1-  A EMPRESA  ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA com o valor total de R$
10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais) . 2 - DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A, com o valor total 
de R$ 11.890.274,24 (onze milhões, oitocentos e noventa mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e
quatro centavos); 3- GCE S/A com o valor total  de R$ 10.932.706,47 (dez milhões, novecentos e trinta e
dois mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos);  4- ENGEMIL – ENGENHARIA,
EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA, com o valor total de R$ 10.630.602,63 (dez
milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e dois reais e sessenta e três centavos) ; 5- AJL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO EIRELI, com o valor total de R$ 10.763.274,45 (dez milhões, setecentos e sessenta e três
mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) ; 6- MANC MANUTENÇÃO E
CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 10.517.520,14 (dez milhões, quinhentos e dezessete
mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos), 7-EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA , com
o valor total de R$ 10.997.851,76 (dez milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta
e um reais e setenta e seis centavos); 8- INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
LTDA  , com o valor total de R$ 10.820.546,04 ( dez milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e
quarenta e seis reais e quatro centavos) . As propostas serão subme�das ao setor técnico responsável
pela emissão de parecer acerca de sua aceitabilidade e conformidade com os requisitos estabelecidos no
edital e o resultado da presente licitação será conhecido e divulgados nos Diários Oficiais, tão logo seja
finalizada a análise. 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 e licitantes presentes.
Brasília, 05 de agosto de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 05/08/2020, às 10:37, 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 05/08/2020, às 10:38, 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 05/08/2020, 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.
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