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Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO(*) CONCORRÊNCIA Nº 4/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a

após análise da documentação de habilitação da concorrência em epígrafe, amparando-se na análise

técnica proferida pela Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1 - a empresa

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo

Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. O serviço de ESTRUTURA para cobertura, elencado no atestado que

acompanha a CAT nº 000.007/2016, não está com a unidade de medida compatível com o especificado

no Edital e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão, conforme proferido no

relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 2 - a empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, foi inabilitada por apresentar prova de regularidade relativa ao Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, fornecido

pela Caixa Econômica Federal (CEF), item 5.1.5 do edital com a data de validade expirada. 3- a empresa

CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que

comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. O serviço de COBERTURA em telha, listados nos atestados que

acompanham as CAT́s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a

qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 4 - a empresa

FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por empresa não apresentar Certidões de Acervo

Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. Os serviços ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro

mínimo 30 cm e/ou equivalente e IMPERMEABILIZAÇÃO, listados nos atestados que acompanham as CAT

ś, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica.

Ademais, o serviço de ESTACA, elencado no atestado que acompanha a CAT nº 1.333/2010, não informa o

tipo de estaca nem tampouco o seu diâmetro, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº

47779338. 5- A empresa J. C. PERES ENGENHARIA LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de

Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de

Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº

47774844, A certidão de registro da empresa junto ao CREA perdeu sua validade, tendo em vista alteração

de dados cadastrais, conforme expresso na própria certidão. Foi alterado o endereço da sociedade

empresarial e não atualizado os dados junto ao CREA, conforme observa-se no endereço constantes no

Contrato Social divergente do constante no CREA. 6- A empresa MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO

EIRELI foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. O

serviço de ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro mínimo 30 cm e/ou equivalente,

IMPERMEABILIZAÇÃO e FORMA de chapa compensada listados nos atestados que acompanham as CAT́s,

não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica, conforme

proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 7- A empresa SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES

LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. O

serviço de FORMA de chapa compensada listados nos atestados que acompanham as CAT́s, não foram

suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica, conforme proferido

no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 8 - A empresa TL ENGENHARIA EIRELI foi inabilitada por

não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o

mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 - SEDF. Os serviços de

IMPERMEABILIZAÇÃO e ESTRUTURA para cobertura, listados nos atestados que acompanham as CAT́s,

não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica. Ademais,
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o serviço de ESTRUTURA para cobertura, elencados nos atestados que acompanham as CAT́s nº

155056/2013 e 155055/2013, não estão com a unidade de medida compatível com o especificado no

Edital e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão, conforme proferido no

relatório de análise técnica SEI nº 47779338. Comprovante de recolhimento da garantia de participação na

presente licitação, junto a Secretaria Fazenda do DF conforme exigência contida no item 5.5.4 do edital e

não apresentou prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL e MUNICIPAL, além da

regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme exigência do item 5.1.4 do edital . As

demais participantes do procedimento licitatório em epígrafe encontram-se devidamente habilitadas. A

data de abertura dos envelopes de proposta fica definida para ocorrer no dia 08/10/2020 às 11:00, caso

não haja interposição de recursos. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

CONCORRÊNCIA Nº 5/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a

após análise da documentação de habilitação da concorrência em epígrafe, amparando-se na análise

técnica proferida pela Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1 - a empresa

ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo

Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. O serviço de ESTRUTURA para cobertura, elencado no atestado que

acompanha a CAT nº 000.007/2016, não está com a unidade de medida compatível com o especificado

no Edital e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão. conforme proferido no

relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 2 - a empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, foi inabilitada por apresentar prova de regularidade relativa ao Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, fornecido

pela Caixa Econômica Federal (CEF), item 5.1.5 do edital com a data de validade expirada. 3- a empresa

CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que

comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. O serviço de COBERTURA em telha, listados nos atestados que

acompanham as CAT́s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a

qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 4 - a empresa

FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por empresa não apresentar Certidões de Acervo

Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. Os serviços de ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro

mínimo 30 cm e/ou equivalente e IMPERMEABILIZAÇÃO, listados nos atestados que acompanham as CAT

ś, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica.

Ademais, o serviço de ESTACA, elencado no atestado que acompanha a CAT nº 1.333/2010, não informa o

tipo de estaca nem tampouco o seu diâmetro, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº

47774844. 5- A empresa J. C. PERES ENGENHARIA LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de

Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de

Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº

47774844, A certidão de registro da empresa junto ao CREA perdeu sua validade, tendo em vista alteração

de dados cadastrais, conforme expresso na própria certidão. Foi alterado o endereço da sociedade

empresarial e não atualizado os dados junto ao CREA, conforme observa-se no endereço constantes no

Contrato Social divergente do constante no CREA. 6- A empresa MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO

EIRELI foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. O

serviço de ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro mínimo 30 cm e/ou equivalente,

IMPERMEABILIZAÇÃO e FORMA de chapa compensada listados nos atestados que acompanham as CAT́s,

não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica, conforme

proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 7- A empresa SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES

LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de

serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. O

serviço de FORMA de chapa compensada listados nos atestados que acompanham as CAT́s, não foram

suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica, conforme proferido
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no relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 8 - A empresa TL ENGENHARIA EIRELI foi inabilitada por

não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o

mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF. Os serviços de

IMPERMEABILIZAÇÃO e ESTRUTURA para cobertura listados nos atestados que acompanham as CAT́s,

não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica. Ademais,

o serviço de ESTRUTURA para cobertura, elencados nos atestados que acompanham as CAT́s nº

155056/2013 e 155055/2013, não está com a unidade de medida compatível com o especificado no Edital

e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão, conforme proferido no relatório de

análise técnica SEI nº 47774844, Comprovante de recolhimento da garantia de participação na presente

licitação, junto a Secretaria Fazenda do DF conforme exigência contida no item 5.5.4 do edital e não

apresentou prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL e MUNICIPAL, além da regularidade

para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme exigência do item 5.1.4 do edital . As demais

participantes do procedimento licitatório em epígrafe encontram-se devidamente habilitadas. A data de

abertura dos envelopes de proposta fica definida para ocorrer no dia 08/10/2020 às 09:30, caso não haja

interposição de recursos. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 30 de setembro de 2020.

JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente

Republicado por conter incorreção no original publicado no DOU Nº 188, quarta-feira, 30 de setembro de

2020, pág. 143.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS

 
RESULTADOS DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 250/2020 - UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência, 
sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): VIC PHARMA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 39.032.974/0001-92, 01 (R$ 17,00), SAUDE COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.498.171/0001-41, 02 (R$ 20,44). 
Perfazendo o valor total licitado de R$ 127.734,72.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 252/2020 - UASG 926119 (*)
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG comunica que, no Pregão em referência 
sagraram-se vencedoras (empresas, itens, valores unitários): LM FARMA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, CNPJ: 57.532.343/0001-14, 01 (R$ 60,10); CIRURGICA 
FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS, CNPJ: 61.418.042/0001-
31, 05 (R$ 2,75), 06 (R$ 2,75) e 07 (R$ 3,78); MEDEFE PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.463.374/0001-74, 08 (R$ 11,70) e 09 (R$ 11,70). Os 
itens 02, 03 e 04 restaram fracassados. O quantitativo do item 02 foi assumido pelo 
vencedor do item vinculado, conforme previsão contida no item 5.7.1 do Edital. O valor 
total licitado foi de R$ 1.749.171,96.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF n°173, de 11 de setembro de 2020, página 75 e 76.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 334/2020 - UASG 926119
A Pregoeira, da Central de Compras/SUAG, comunica que o Pregão Eletrônico nº 
334/2020, referente à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, 
corretiva, adaptativa e perfectiva do software de controle de frequência FORPONTO que 
compõe a Solução de Controle Eletrônico de Frequência da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal, incluindo manutenção preventiva e corretiva de coletores biométricos 
de frequência, fornecimento de licenças perpétuas de uso, treinamento e equipamentos de 
registro de frequência, compatíveis com o Sistema Informatizado FORPONTO, fabricante 
TASK, restou Fracassado.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 361/2020 - UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal, comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 361/2020, referente a aquisição 
de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – BALÃO 
PARA DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA, BALÃO EXTRATOR BILIAR E OUTROS, 
restou fracassado.

LÍNEA CAROLINE DA SILVA LIMA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2020- UASG 926119

Objeto: Aquisição regular do material odontológico INSTRUMENTAL 
ORTODÔNTICO, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 00060-
004290832019-10. Total de 55 Itens (exclusividade às ME/EPP). Valor Estimado: R$ 
39.585,5310. Cadastro das Propostas: a partir de 01/10/2020. Abertura das Propostas: 
14/10/2020 às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital 
encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de 
Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, 
Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

LÍNEA CAROLINE DA SILVA LIMA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 439/2020 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular de medicamentos padronizados e não padronizados na 
SES/DF, por sistema de registro de preços, para atendimento a decisões judiciais, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo 
SEI nº: 00060-00126472/2020-20. 21 itens (ampla concorrência com cota às 
ME/EPP), Valor Estimado: R$ 13.022.779,4680. Cadastro das Propostas: a partir de 
01/10/2020. Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 09 horas, horário de Brasília, no 
site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site 
ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº 
- Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 
70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 440/2020 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular dos medicamentos CISATRACURIO e CETOCONAZOL, em 
sistema de registro de preços, para atender à demanda da Secretaria de Saúde – DF, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 
00060-00255972/2020-78. Total de 3 itens (ampla concorrência e cota reservada à 
ME/EPP), Valor Estimado: R$ 196.786,6485. Cadastro das Propostas: a partir de 
01/10/2020. Abertura das Propostas: 14/10/2020, às 09 horas, horário de Brasília, no site

www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou 
com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - 
Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 
70770-200, Brasília/DF.

FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 441/2020 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material odontológico, BROCAS MULTILAMINADAS e outros, 
em sistema de registro de preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde – DF, 
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 
00060-00018777/2020-69. Total de 10 itens (exclusivos às ME/EPPs), Valor Estimado: 
R$ 76.769,7228. Cadastro das Propostas: a partir de 01/10/2020. Abertura das Propostas: 
14/10/2020, às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital 
encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de 
Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, 
Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2018
Processo: 00080-00110914/2018-27 - Partes: SEEDF X FUNDAÇÃO DE AMPARO AO 
TRABALHADOR PRESO – FUNAP/DF. Objeto: a prorrogação da vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, bem como a alteração contratual com vistas a registrar o reajuste com base 
no IPCA, cujo índice acumulado no último período de 12 (doze) meses corresponde a 
2,584110%, nos termos da alínea b do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
da Justificativa, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 3.307.210,20 (três milhões, 
trezentos e sete mil, duzentos e dez reais e vinte centavos). Unidade Orçamentária: 18101. 
Programa de Trabalho: 28.421.6217.2426.8424. Natureza da Despesa: 3.3.91.39. Fonte de 
Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2020NE03940, no valor de R$ 184.856,12 (cento e 
oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), emitida em 
12/08/2020. Evento: 400091. Modalidade: Estimativo. Valor total do Termo Aditivo: R$ 
3.307.210,20 (três milhões, trezentos e sete mil, duzentos e dez reais e vinte centavos). 
Vigência: a partir de 01/11/2020 a 31/10/2021. Assinatura: 24/09/2020. Assinantes: Pela 
SEEDF: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA. Pela FUNAP/DF: 
DEUSELITA PEREIRA MARTINS.

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 14, inciso XVIII, da Portaria nº 314 de 10 de setembro de 2019, e 
no disposto no art. 13 do Decreto nº 26.851/2006, resolve: ACOLHER as informações 
apresentadas pelas áreas técnicas na instrução do Processo nº. 00080-00229282/2019-55, 
para decidir aplicar a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO 
EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL pelo período de 90 (noventa) dias, à empresa B&D Soluções 
em Tecnologia Ltda. – ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF: 01.468.471/0001-91, 
com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 5º, inciso IV, do Decreto nº 
26.851/2006. É facultado à interessa interpor recurso contra a decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a após análise da documentação de 
habilitação da concorrência em epígrafe, amparando-se na análise técnica proferida pela 
Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1 - a empresa ALCANCE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de 
Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido 
pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – SEDF. O serviço de 
ESTRUTURA para cobertura, elencado no atestado que acompanha a CAT nº 
000.007/2016, não está com a unidade de medida compatível com o especificado no Edital 
e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão, conforme proferido no 
relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 2 -a empresa COMBRASEN – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, foi 
inabilitada por apresentar prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), item 5.1.5 do edital com a data de 
validade expirada. 3- a empresa CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA foi inabilitada 
por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de 
acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018
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– SEDF. O serviço de COBERTURA em telha, listados nos atestados que acompanham as 
CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a 
qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 
4 - a empresa FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por empresa 
não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de 
acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – 
SEDF. Os serviços ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro mínimo 30 cm e/ou 
equivalente e IMPERMEABILIZAÇÃO, listados nos atestados que acompanham as 
CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a 
qualificação técnica. Ademais, o serviço de ESTACA, elencado no atestado que 
acompanha a CAT nº 1.333/2010, não informa o tipo de estaca nem tampouco o seu 
diâmetro, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. 5- A 
empresa J. C. PERES ENGENHARIA LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões 
de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo 
exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – SEDF, conforme 
proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47774844, A certidão de registro da 
empresa junto ao CREA perdeu sua validade, tendo em vista alteração de dados 
cadastrais, conforme expresso na própria certidão. Foi alterado o endereço da sociedade 
empresarial e não atualizado os dados junto ao CREA, conforme observa-se no endereço 
constantes no Contrato Social divergente do constante no CREA. 6- A empresa MANC – 
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI foi inabilitada por não apresentar Certidões 
de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo 
exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – SEDF. O serviço de 
ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro mínimo 30 cm e/ou equivalente, 
IMPERMEABILIZAÇÃO e FORMA de chapa compensada listados nos atestados que 
acompanham as CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo 
exigido para a qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI 
nº 47779338. 7- A empresa SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada 
por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços 
de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 
– SEDF. O serviço de FORMA de chapa compensada listados nos atestados que 
acompanham as CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo 
exigido para a qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI 
nº 47779338. 8 - A empresa TL ENGENHARIA EIRELI foi inabilitada por não 
apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo 
com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 – SEDF. 
Os serviços de IMPERMEABILIZAÇÃO e ESTRUTURA para cobertura, listados nos 
atestados que acompanham as CAT´s, não foram suficientes para comprovar o 
quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica. Ademais, o serviço de 
ESTRUTURA para cobertura, elencados nos atestados que acompanham as CAT´s nº 
155056/2013 e 155055/2013, não estão com a unidade de medida compatível com o 
especificado no Edital e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão, 
conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47779338. Comprovante de 
recolhimento da garantia de participação na presente licitação, junto a Secretaria Fazenda 
do DF conforme exigência contida no item 5.5.4 do edital e não apresentou prova de 
regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL e MUNICIPAL, além da 
regularidade para com a FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme exigência do 
item 5.1.4 do edital . As demais participantes do procedimento licitatório em epígrafe 
encontram-se devidamente habilitadas. A data de abertura dos envelopes de proposta fica 
definida para ocorrer no dia 08/10/2020 às 11:00, caso não haja interposição de recursos. 
Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2020 (*)

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a após análise da documentação de 
habilitação da concorrência em epígrafe, amparando-se na análise técnica proferida pela 
Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1 - a empresa ALCANCE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de 
Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido 
pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 – SEDF. O serviço de 
ESTRUTURA para cobertura, elencado no atestado que acompanha a CAT nº 
000.007/2016, não está com a unidade de medida compatível com o especificado no Edital 
e nem apresenta parâmetros de projeto suficientes para a conversão. conforme proferido no 
relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 2 -a empresa COMBRASEN – 
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, foi 
inabilitada por apresentar prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, através de CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), item 5.1.5 do edital com a data de 
validade expirada. 3- a empresa CONSTRUTORA COSTA JÚNIOR LTDA foi inabilitada 
por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de 
acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 – 
SEDF. O serviço de COBERTURA em telha, listados nos atestados que acompanham as 
CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a 
qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 47774844. 4 
- a empresa FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por empresa não 
apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de

acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 
05/2018 – SEDF. Os serviços de ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro 
mínimo 30 cm e/ou equivalente e IMPERMEABILIZAÇÃO, listados nos atestados 
que acompanham as CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo 
mínimo exigido para a qualificação técnica. Ademais, o serviço de ESTACA, 
elencado no atestado que acompanha a CAT nº 1.333/2010, não informa o tipo de 
estaca nem tampouco o seu diâmetro, conforme proferido no relatório de análise 
técnica SEI nº 47774844. 5- A empresa J. C. PERES ENGENHARIA LTDA foi 
inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a 
execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação 
CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 – SEDF, conforme proferido no relatório de análise 
técnica SEI nº 47774844, A certidão de registro da empresa junto ao CREA perdeu 
sua validade, tendo em vista alteração de dados cadastrais, conforme expresso na 
própria certidão. Foi alterado o endereço da sociedade empresarial e não atualizado 
os dados junto ao CREA, conforme observa-se no endereço constantes no Contrato 
Social divergente do constante no CREA. 6- A empresa MANC – MANUTENÇÃO 
E CONSTRUÇÃO EIRELI foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo 
Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido 
pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 – SEDF. O serviço de 
ESTACA escavada mecanicamente com diâmetro mínimo 30 cm e/ou equivalente, 
IMPERMEABILIZAÇÃO e FORMA de chapa compensada listados nos atestados 
que acompanham as CAT´s, não foram suficientes para comprovar o quantitativo 
mínimo exigido para a qualificação técnica, conforme proferido no relatório de 
análise técnica SEI nº 47774844. 7- A empresa SHOX DO BRASIL 
CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo 
Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido 
pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 – SEDF. O serviço de 
FORMA de chapa compensada listados nos atestados que acompanham as CAT´s, 
não foram suficientes para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a 
qualificação técnica, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI nº 
47774844. 8 - A empresa TL ENGENHARIA EIRELI foi inabilitada por não 
apresentar Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de 
acordo com o mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 
05/2018 – SEDF. Os serviços de IMPERMEABILIZAÇÃO e ESTRUTURA para 
cobertura listados nos atestados que acompanham as CAT´s, não foram suficientes 
para comprovar o quantitativo mínimo exigido para a qualificação técnica. Ademais, 
o serviço de ESTRUTURA para cobertura, elencados nos atestados que acompanham 
as CAT´s nº 155056/2013 e 155055/2013, não está com a unidade de medida 
compatível com o especificado no Edital e nem apresenta parâmetros de projeto 
suficientes para a conversão, conforme proferido no relatório de análise técnica SEI 
nº 47774844, Comprovante de recolhimento da garantia de participação na presente 
licitação, junto a Secretaria Fazenda do DF conforme exigência contida no item 5.5.4 
do edital e não apresentou prova de regularidade para com as FAZENDAS 
ESTADUAL e MUNICIPAL, além da regularidade para com a FAZENDA DO 
DISTRITO FEDERAL, conforme exigência do item 5.1.4 do edital . As demais 
participantes do procedimento licitatório em epígrafe encontram-se devidamente 
habilitadas. A data de abertura dos envelopes de proposta fica definida para ocorrer 
no dia 08/10/2020 às 09:30, caso não haja interposição de recursos. Os autos ficam 
com vistas franqueadas aos interessados.

JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF Nº 186, de 30 de setembro de 2020, página. 81.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 62/2020

Processo: 00054.00010495/2019-12. PARTES: DF/PMDF x YAMAHA MOTOR DA 
AMAZÔNIA LTDA. OBJETO: A aquisição de 50 (cinquenta) Veículos automotores, tipo 
motocicleta, categoria TRAIL ON/OF ROAD, da marca YAMAHA, modelo XTZ 250 
LANDER, ano 2020, modelo 2020, novo e zero quilômetro, com cilindradas de 249,5 cc, 
para atender a demanda da Polícia Militar do Distrito Federal, consoante especifica o 
Edital de Pregão Eletrônico n. 27/2019- PMDF, a Ata de Registro de Preços n. 30/2019 
PMDF e a Proposta. VALOR: R$ 1.185.800,00 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil e 
oitocentos reais). NOTA DE EMPENHO: 2020NE000357 de 22/09/2020, UG/UO: 
220103/00001, PROGRAMA DE TRABALHO: 06181621730299511, NATUREZA DA 
DESPESA: 44.90.52 FONTE DE RECURSO: 331016283. BASE LEGAL: Edital de 
Pregão Eletrônico n. 27/2019 PMDF. ASSINATURA: 25/09/2020. VIGÊNCIA: O 
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Chefe do 
Departamento de Logística e Finanças. SIGNATÁRIOS pelo Distrito Federal: STÉFANO 
ENES LOBÃO, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela contratada: 
CHRISTIANE VERRASTRO ROSA DE LUCCA, na qualidade de Procuradora. 
STÉFANO ENES LOBÃO.
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