DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Comissão Permanente de Licitação

ATA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 15/2017 – SE

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às
dezessete horas, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação,
reuniu-se esta Comissão designada através da Ordem de Serviço n.º 128, de 14
de setembro de 2017, publicada no DODF nº 178 de 15 de setembro de 2017,
criada conforme Art. 11 do Regimento Interno desta SEDF, para promover a
abertura dos envelopes de proposta da Tomada de Preços n.º 15/2017-SE, cujo
objeto trata CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO MURO EXISTENTE DO CENTRO
EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO, SITUADO NA SRES ÁREA ESPECIAL,
BLOCO F – CRUZEIRO/DF, objeto do processo nº. 080.011.876/2014. Abertos os
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trabalhos da reunião pelo Sr. Presidente Paulo Alexandre Rodrigues e na
presença dos membros Renato Rillos Mendes e Josemar Salviano da Silva,
iniciou-se a abertura dos envelopes das empresas habilitadas, onde obteve-se o
seguinte resultado: 1 – ENGESTE – Empresa de Engenharia do Centro Oeste
LTDA., com o valor de R$ 275.698,67 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos
e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos); 2 – Vale Construções e
Serviços Ltda., com o valor de R$ 282.280,26 (duzentos e oitenta e dois mil,
duzentos e oitenta reais e vinte e seis centavos); 3 – CIVIL ENGENHARIA LTDA.,
com o valor de R$ 285.638,39 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta
e oito reais e trinta e nove centavos); 4 – INFRA ENGETH LTDA., com o valor de
R$ 291.792,72 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e dois reais e
setenta e dois centavos); 5 – ANGLO Construções e Reformas Ltda. EPP, com o
valor de R$ 294.956,76 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta
e seis reais e setenta e seis centavos); – IMPAR CONSTRUÇÕES LTDA., com o
valor de R$ 300.350,67 (trezentos mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e
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sete centavos); 7 – CONSTRUTORA IPÊ LTDA., com o valor de R$ 309.205,94
(trezentos e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos); e 8 TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EIRELI, com o valor de

R$ 319.241,91 (trezentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e
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noventa e um centavos). Nada mais havendo a tratar o Sr. Paulo Alexandre
Rodrigues deu por encerrados os trabalhos da reunião, e eu, Renato Rillos
Mendes membro da Comissão, lavrei a presente ata, que se estiver conforme por
todos, será assinada por mim, _____________, pelos demais membros e
licitantes presentes. Brasília, 18 de dezembro de 2017.
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