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ATA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREOS 12/2017

-

SE

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, as quinze horas, na
sala de reuniOes da Comissão Permanente de Licitaçao, reuniu-se esta Comissão
designada por rneio da Ordern de Servico n.° 128, de 14 de setembro de 2017,
publicada no DODF no 178 do 15 de setembro de 2017, criada conforme Art. 11 do
Regimento Interno desta SEDF, para prornover a abertura dos envelopes de proposta
da Tornada de Preços n.° 12/2017-SE, cujo objeto trata de CONTRATAcAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM coNsTRuçAo DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM VESTIARIOS

-

PADRAO FNDE

-

30,00 M X 41,00 M, NA ESCOLA CLASSE

431, LOCALIZADA NA OS 431, AREA ESPECIAL 01

-

SAMAMBAIA/DF, objeto do

processo no. 080.012167/2014. Abertos os trabalhos da reunião polo Sr. Presidente
Paulo Alexandre Rodrigues e na presença dos membros Josemar Salviano da Silva e
Renato Rubs Mendes e do representante da empresa Sollar Engenharia, procedeu a
abertura dos envelopes verificando-se as seguintes resultados:

I

-

Sollar

Engenharia, CNPJ 26.478.859/0001-02, corn o valor de R$ 1.192.935,95 (urn rnilhäo
cento e noventa e dois mil noveceritos e trinta e cinco reais e noventa e cinco
centavos); 2- CONSTRUTORA DIRGE LOPES, CNPJ 01 .955.180/0001-28, corn o
valor de R$ 1.193.019,20 (urn rnilhão cento e noventa e três rnil dezenove reals e
vinte centavos). Nada mais havendo a tratar o Sr. Paulo Alexandre Rodrigues deu por
encerrados Os trbalhos da reunião, e eu, Josemar Salviano da Silva rnernbro da
Comissão, lavre( ' presente ata, que se estiver conforme por todos, será assinada
por mim,

pelos dernais mernbros e licitantes presentes. Brasilia, 17

do outubro de 017.
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