DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educacao
Comissão Permanente de Licitacao

ATA DE ABERTURA
Tomada de Precos 02/2017

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as quatorze hoas,
na sala de reunlOes da Comissão Permanente de Licitacão, reunlu-se 3sta
Comissão designada por meio da Ordem de Serviço n.° 128, de 14 de seteribro
de 2017, publicada no DODF n° 178 de 15 de setembro de 2017, criada conforme
Art. 11 do Regimento Interno desta SEDF, para promover a abertura do
procedimento licitatório referente

a Tomada de Preços

fl.° 02/2017-SE,

cujo

objeto trata de CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA LE
DEMOLIcAO PARCIAL E RECoNSTRuçAo DO MURO EXISTENTE DD
CENTRO EDUCACIONAL 416, SITUADO NA OR 416/516, AREA ESPECIAL
SANTA MARIA/DF, objeto do processo no. 080.011.904/2014. 0 Serihor
Presidente Paulo Alexandre Rodrigues na presença dos membros Renato Rubs
Mendes e Josemar Silviano da Silva decidiu, visando assegurar ao princIplo da
isonomia, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo
das propostas, suspender o procedimento Iicitatório tendo em vista a falta de
energia que ocorreu na Sede II da Secretaria de Estado de Educaçao do Distrito
Federal, bocalizada na SGAN 607

-

Projeçäo D no dia 08/11/17, impedind& 0

atendimento aos Iicitantes quanto a emissäo do OfIclo de Caução e I a
autenticação dos documentos para habilitação. A data de abertLra do
procedimento fica definida para ocorrer no dia 14/11/2017 as 14h00. 0 edital
poderá ser visualizado no endereco eletrônico www.se.df.gov.br. e a remarcaçáo
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será publicada em imprensa oficial resguardando o princIpio da pubilcidade dos
atos. Os autos ficam corn vistas franqueadas aos interessados. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Pau'o Alexandre Rodrigues deu por encerrados os
trabaihos da reunião, e eu, Renato Rubs Mendes rnembro da Comissão, tavrei a
presente ata, que se estiver conforme por todos, será assinada por mim,
pebos demais rnernbros e licitantes presentes. BrasIlia, 09 de
novembro de 2017.
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