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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Arquitetura
Gerência de Orçamento de Obras
Despacho - SEE/SIAE/DIARQ/GEORC

Brasília-DF, 14 de agosto de 2020.

À DIARQ e DILIC,
Em atendimento à solicitação, informamos abaixo o resultado da análise da proposta de menor preço apresentada para Concorrência nº
006/2020 - SE, cujo objeto é a 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.
Empresa MANC:
a) A proponente apresentou a planilha orçamentária sinté ca conforme id (44763212) do orçamento de acordo com objeto acima citado (pp 02 a
51); o relatório de composições de custos unitários (pp. 63 a 722); os cronogramas sico-ﬁnanceiros (pp. 59 e 61); a composição do BDI – Boniﬁcações e
Despesas Indiretas(pp. 53 e 55) e Demonstra vo dos Encargos Sociais de Mão de Obra(p. 57) , atendendo às exigências dos itens 8.1.3, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 e
8.1.10 do Edital de Licitação (39982905).
b) Quanto às planilhas de preços unitários, a empresa cometeu erro de compa bilização dos preços unitários quando da transposição da tabela
de composição de preços para a planilha orçamentária sinté ca (vide itens abaixo), os preços unitários das composições de preços prevalecem na planilha
orçamentária sinté ca, ou seja, os preços unitários da planilha sinté ca são originados das composições de preços (preços unitário), item a item.
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fonte: Relatório de composições (CPU's)
Os equívocos acima alteram os valores dos sub-totais da planilha orçamentária sinté ca, assim como o valor global, conforme planilha abaixo;

c) Feita a conferência das operações aritmé cas das planilhas, com base no critério de arredondamento de números decimais deﬁnido ao ﬁnal da
planilha da SEDF e no item 8.1.3 do Edital de Licitação, foi encontrado o valor global de R$ 10.456.014,24 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil
quatorze reais e vinte e quatro centavos).

Antonio José de Lima Cavaignac
Analista de Gestão Educacional
Marianna Germano S. Santos
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Gerente
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO JOSE LIMA CAVAIGNAC - Matr. 00457698,
Analista de Gestão Educacional, em 14/08/2020, às 20:37, 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 MARIANNA GERMANO SOUZA DOS SANTOS - Matr.
02196735, Gerente de Orçamento de Obras, em 14/08/2020, às 20:37, 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.
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= 45393242 código CRC= 33E1DCA2.
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