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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Diretoria de Licitações

Despacho - SEE/SUAG/DILIC Brasília-DF, 06 de outubro de 2020.

Trata-se de Recurso Administra�vo interposto pela empresa ALCANCE ENGENHARIA LTDA,
contra o ato da Comissão que ensejou na inabilitação da empresa no procedimento licitatório referente a
CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 - SEDF, cujo objeto é a obra de obra de implantação e construção da Escola
Técnica de Santa Maria, des�nada à educação profissional, a ser localizada na QR 119, Conjunto "a",
lote 01 – RA XIII - Santa Maria/DF objeto do processo nº. 0080-000020/2018.

Em síntese a recorrente a lega que atendeu todas a condições editalícias no tocante a
qualificação técnica especificamente no tocante  a execução de ESTRUTURA para cobertura na forma da
exigência con�da no item 5.6.1.2.1 do edital, merecendo ser reformada a decisão da Comissão que
culminou em sua inabilitação.

Considerando que o mo�vo que ensejou a inabilitação da empresa ALCANCE
ENGENHARIA foi embasado pelo parecer da Diretoria de Engenharia  SEI nº (47774844), tornou-se
necessário submeter os autos àquela Diretoria para manifestação quanto as alegações apresentadas pela
empresa recorrente.

Em retorno dos autos a essa Comissão a DIRED pronunciou-se da seguinte forma:

“À Diretoria de Licitações,
Trata-se de manifestação acerca do recurso administra�vo ingressado
tempes�vamente pela empresa ALCANCE ENGENHARIA (Id. 48320191) rela�vo
à ATA DE HABILITAÇÃO do Edital de Concorrência CONCORRÊNCIA Nº 05/2018 -
SEDF, cujo objeto é a obra de obra de implantação e construção da Escola
Técnica de Santa Maria, des�nada à educação profissional, a ser localizada
na QR 119, Conjunto "a", lote 01 – RA XIII - Santa Maria/DF.

Em atenção à documentação apresentada (projeto de estrutura metálica) pela
empresa ALCANCE ENGENHARIA rela�vo ao serviço de estrutura metálica,
elencado no atestado que acompanha a CAT nº 000007/2016, foi possível
iden�ficar o quan�ta�vo do serviço conforme a unidade especificada no Edital.
Sendo assim, informamos que a referida empresa apresentou Cer�dões de
Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o
quan�ta�vo mínimo exigido pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº
05/2018 – SEDF.
Isto posto, res�tuímos os autos, colocando-nos à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
Suelen V. M. das Chagas Rodrigues

Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras
Leonardo Chaves F. Balduino
Diretor de Engenharia “

Sabendo-se que o recurso administra�vo paira exclusivamente  sobre questões técnicas e
que o parecer técnico veicula opinião fundamentada sobre determinado assunto e deve ser emi�do por
especialista e no caso em questão a manifestação foi proferida por profissional com  qualificação
per�nente ao ramo de engenharia, não há outra alterna�va a ser adotada por esta Comissão a não ser a
de acatar o posicionamento técnico.

Desta forma,  ACATAMOS o recurso da empresa ALCANCE ENGENHARIA LTDA, tornando-a
habilitada a par�cipar da fase de proposta do referido procedimento licitatório.
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Em 06/10/2020.

 

JAIRO PEREIRA MARTINS

Comissão Permanente de Licitação

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DA SILVA DIAS - Matr. 0219676X,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 06/10/2020, às 09:51, 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 JAIRO PEREIRA MARTINS - Matr. 00254460,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 06/10/2020, às 09:52, 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= 48452616 código CRC= C2AD83DF.
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