DISTRITO FEDERAL
Secre taria de Estado de Educaçäo
Comissão Permanente de Licitaçio

A

ATA DE PROPOSTA
CONCORRNCIA 0612017—SE

Aos vinte e nove dias do rnês de malo de dois mil e dezoito, as quatorze horas, na
sala de reunlOes da Comissáo Permanente de Licitação, reuniu-se esta Comissäo
designada por meic da Ordem de Serviço

fl.0

48, de 13 de abril de 2018,

publicada no DODF no 72 do dia 16 de abril de 2018, criada conforme Art. 11 do
Regimento Interno desta SEDF, para promover a abertura dos envelopes de
proposta da Concorréncia n.° 06/2017-SE, cujo objeto trata de CONTRATAçAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE lMPLANTAçAO E
CONSTRUçAO DE ESCOLA TECNICA, DESTINADA

A

EDucAçAo

PROFISSIONAL, A SER LOCALIZADA NA QUADRA 34, AREA ESPECIAL
VILA SÃO JOSÉ

-

RA IV

-

-

BRAZLANDINDF, objeto do processo n°.

080.012.9501201 6. Abertos Os trabalhos da reuriiâo pelo Sr. Jairo Pereira Martins
e na presença dos membros Renato Rillos Mendes e Josernar Salviano da Silva,
chegaram àOS seguintes resultados: I

-

A Empresa INFRA ENGETH

-

lnfraestrutura Construçäo ê Càmércio Ltda apresentou proposta corn a valor de
R$ 14.742.104,97 (quatorze rnilhOës setecentos e quarenta e dois mil, cento e
quatr6 reais e hovénia e sete centavos); 2 —A empresa GCE S/A apresentou
proposta corn o valor de R$ 15.347.467,65 (quinze milhOes, trezentos a quarenta
e sete mil, quatrocentas e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); 3
-

A empresa COMBRASEN

-

EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUçOES EM

ENGENHARIA apreseritóu pthposta corn a valor de R$ 14.765.557,56 (Quatorze
milhOes, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta è seis centavos); 4

-

A empresa ENGEMIL

-

ENGENHARIA,

EMPREENDIMENTOS, MANLJrENcAo E lNSTALAcOEs LTDA apresentou proposta
corn o valor de R$ 14.935.168,32 (quatorze rnilhOes, novecentos e trintà e cinco mil ,
cento e sessenta e olto reais e trinta e dois centavos). As propostas seräo repassadas
ara anáhthe do setor técnico e o resultado final será divulgado no DODF. Nada rnais
havendo a tratar 0 Sr Jairo Pereira Martins deu por encerradosos trabalhos da
reunião, e eu, Josemar Salviano da Silva membro da Comissâo, lavrei a presenté,
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ata, que se estiver conforme por todos, será assinada por mim,
pelos demais membros e Ficitares prØentes Brasilia, 29 de maio de12018.
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