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JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

CONVOCAÇÃO GERAL Nº 001/2019 

PROCESSO-SEI Nº 04016-00030409/2019-51 

 

A Comissão Especial de Convocação Geral, torna público o resultado do julgamento das 
propostas de preços apresentadas na Seleção de Fornecedores, na modalidade de 
Convocação Geral, cujo tipo é o menor preço global por lote, sob o nº 001/2019, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para execução 
das obras de construção das (07) sete Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s 24H – 
PORTE 1, dividido em sete (07) lotes, para atender as necessidades do Instituto de Gestão 
Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.  

 

Nos termos do Parecer Técnico nº 03/2020 – IGESDF/DILOG/GEMIN/COOBR, datado no dia 
26 de fevereiro de 2020, emitido pela Coordenação de Obras, que vincula esta decisão, o 
resultado do julgamento dos documentos de habilitação foi o seguinte: 

 

[...] Resultado do Lote 1:   

As empresas Engemil; Engemega; Contarp; Mevato; A&C; NN, 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira - apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng- apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para serviços de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 
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A Empresa MHS - não apresentou a CAT para os serviços de gases 
medicinais, não atendendo ao item 5.1.4.2 - IV  - Relativo à 
capacitação técnica-profissional do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. [...] 

 

[...] Resultado Lote 2:   
As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e LDN 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira- apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng- apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para servições de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Impar não apresentou atestado técnico para Gases 
Medicinais e para construção de edificação de Estabelecimento 
Assistencial de Saúde com, no mínimo, 500m², não atendendo ao 
item 5.1.4.2 do Elemento Técnico, Anexo I do Ato Convocatório. [...] 

 

[...] Resultado Lote 3: 

As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e LDN 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira- apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
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fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng- apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para servições de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Terra Brasil não apresentou atestado técnico para Gases 
Medicinais e para construção de edificação de Estabelecimento 
Assistencial de Saúde com, no mínimo, 500m², não atendendo ao 
item 5.1.4.2 do Elemento Técnico, Anexo I do Ato Convocatório. [...]  

 

[...] Resultado Lote 4: 

As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e LDN 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira - apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng - apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para servições de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 
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A Empresa Terra Brasil não apresentou atestado técnico para Gases 
Medicinais e para construção de edificação de Estabelecimento 
Assistencial de Saúde com, no mínimo, 500m², não atendendo ao 
item 5.1.4.2 do Elemento Técnico, Anexo I do Ato Convocatório. [...] 

 

[...] Resultado Lote 5: 

As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e LDN 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira - apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng - apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para servições de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. [...] 

 

[...] Resultado Lote 6: 

As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e LDN 
apresentaram todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira - apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 
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A Empresa Infra- Eng - apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para servições de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Terra Brasil não apresentou atestado técnico para Gases 
Medicinais e para construção de edificação de Estabelecimento 
Assistencial de Saúde com, no mínimo, 500m², não atendendo a 
qualificação técnica do Elemento Técnico, Anexo I do Ato 
Convocatório. [...] 

 

[...] Resultado Lote 7: 

As empresas Civil; Engemil; Engemega; A&C; NN e LDN apresentaram 
todos os documentos relativo à qualificação técnica. 

A Empresa Queiroz Oliveira - apresentou a ART n. 1020160001021, 
onde consta que o atestado registrado é apenas para as atividades 
técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro 
os serviços de instalação de SPDA, Subestação, Telefone, Gases 
Medicinais e Split System completo, por se tratarem de atividades 
fora da atribuição da profissional, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. 

A Empresa Infra- Eng- apresentou a CAT n. 0515/2008, onde consta 
que o atestado é para os serviços condizentes com suas atribuições. 
Exceto para serviços de instalações de sonorização, instalações 
de gases(oxigênio, rede de vácuo de ar comprimido)gramas em 
placas, fornecimento de arbustos, não atendendo o item 5.1.4.2 - IV  
- Relativo à capacitação técnica-profissional  (Execução de 
instalações de Gases Medicinais) do Elemento Técnico, Anexo I do 
Ato Convocatório. [...]  

 

A área técnica concluiu o parecer da seguinte forma:  
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[...] Lote 1  

 As empresas Engemil; Engemega; Contarp; Mevato; A&C; NN 
apresentaram toda a documentação exigida no Ato Convocatório, 
estando, no nosso entendimento, aptas a prosseguirem na seleção 
de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira, Empresa Infra- Eng e a Empresa 
MHS-  deixaram de apresentar parte da documentação exigida no 
Ato Convocatório, estando assim, no nosso entendimento, inaptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 

Lote 2:   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e 
LDN apresentaram toda a documentação exigida no Ato 
Convocatório, estando, no nosso entendimento, aptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira, Empresa Infra- Eng e a Empresa 
Impar-  deixaram de apresentar parte da documentação exigida no 
Ato Convocatório, estando assim, no nosso entendimento, inaptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 

Lote 3:   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e 
LDN apresentaram toda a documentação exigida no Ato 
Convocatório, estando, no nosso entendimento, aptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira, Empresa Infra- Eng e a Empresa 
Terra Brasil-  deixaram de apresentar parte da documentação 
exigida no Ato Convocatório, estando assim, no nosso 
entendimento, inaptas a prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 

Lote 4:   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e 
LDN apresentaram toda a documentação exigida no Ato 
Convocatório, estando, no nosso entendimento, aptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 
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 As Empresa Queiroz Oliveira, Empresa Infra- Eng e a Empresa 
Terra Brasil-  deixaram de apresentar parte da documentação 
exigida no Ato Convocatório, estando assim, no nosso 
entendimento, inaptas a prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 

Lote 5:   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e 
LDN apresentaram toda a documentação exigida no Ato 
Convocatório, estando, no nosso entendimento, aptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira e Empresa Infra- Eng -  deixaram 
de apresentar parte da documentação exigida no Ato Convocatório, 
estando assim, no nosso entendimento, inaptas a prosseguirem na 
seleção de fornecedores. 

 

Lote 6   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; Contarp; A&C; NN e 
LDN apresentaram toda documentação exigida no Ato 
Convocatório, estando, no nosso entendimento, aptas a 
prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira, Empresa Infra- Eng e a Empresa 
Terra Brasil-  deixaram de apresentar parte da documentação 
exigida no Ato Convocatório, estando assim, no nosso 
entendimento, inaptas a prosseguirem na seleção de fornecedores. 

 

Lote 7   

 As empresas Civil; Engemil; Engemega; A&C; NN e LDN 
apresentaram toda documentação exigida no Ato Convocatório, 
estando, no nosso entendimento, aptas a prosseguirem na seleção 
de fornecedores. 

 As Empresa Queiroz Oliveira e Empresa Infra- Eng, deixaram 
de apresentar parte da documentação exigida no Ato Convocatório, 
estando assim, no nosso entendimento, inaptas a prosseguirem na 
seleção de fornecedores. [...] 
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Assim, diante dos termos acima transcritos, com base no inciso I do artigo 40 do 
Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de 
Saúde do Distrito Federal – IGESDF, é admissível aos participantes, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, a contar da divulgação do presente resultado, a interposição de recurso.  

 

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2020 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONVOCAÇÃO GERAL 

Ato Declaratório nº 1, de 18 de dezembro de 2019 


