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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Licitações

 

ATA

 

ATA ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 01/2020

 

Aos oito dias do mês de fevereiro, 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 Tomada de
Preços n.º 01/2020-SE, cujo objeto trata :   cujo objeto trada de obras de reconstrução de 02 (dois) muros,
localizados nos seguintes endereços: Lote 01 - CAIC Júlia Kubitscheck de Sobradinho II, situado na AR 13,
Conjunto 03, Área Especial 01 – RA XXVI – Sobradinho II/DF - VALOR  R$ 567.271,32; Lote 02 - Centro
Educacional 03 de Sobradinho, situado na Quadra 05, Área Especial – RA V – Sobradinho/DF. -
R$ 194.337,42, processo nº. 0080-009791/2017. 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- CIVIL ENGENHARIA LTDA, LOTE 01 com o valor total de 538.835,50 (quinhentos e
trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) LOTE 02 -  com o valor de R$
184.600,35 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos reais e trinta e cinco centavos). 2 - ANGLOS
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, LOTE 01 com o valor total  de R$ 524.029,59 (quinhentos e vinte e quatro mil,
vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), LOTE 02 com o valor de R$ 179.447,54 ( cento e setenta e
nove mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); 3- CBC - CONSTRUTORA
BRASIL CENTRAL LTDA EIRELI  LOTE 01 com o valor total  de R$ 521.824,63 (quinhentos e vinte e um mil,
oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), LOTE 02 com o valor de R$ 182.662,56 (cento e
oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);  4- WRM ENGENHARIA E
CONSTRUÇOES LTDA ,  LOTE 01 com o valor total de R$ 487.940,17 (quatrocentos e noventa e sete mil,
novecentos e quarenta reais e dezessete centavos), LOTE 02 com o valor de R$ 180.748,92 (cento e oitenta
mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois reais. 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, após a publicação do Resultado, fica aberto o prazo de 02( dois) dias úteis
para as empresas que se declararam ME/EPP, ofertar proposta de desempate nos termos da LEI
COMPLEMENTAR 123/2006. 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, 08 de fevereiro de 2021.

 

 

 

Jairo Pereira Mar�ns

Presidente
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Diego Fernandez Gomes 

Membro

 

 

Anna Cláudia Lobo Silva e Souza

Membro
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Documento assinado eletronicamente por ANNA CLAUDIA LOBO SILVA E SOUZA - Matr.
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