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ATA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREOS 04/2017

SE

-

Aos dezoito dias do mês de juiho de dais mil e dezessete, as quatorze horas, na sala
de reuniOes da Comissäo Permanente de Licitaçáo, reuniu-se esta Cornissäo
designada através da Ordem de Serviço n.° 05, de 10 de janeiro de 2017, publicada
no DODF n° 09 de 12 de janeiro de 2017, página 30, criada conforme Art. 11 do
Regimento Interno desta SEDF, para promover a abertura dos envelopes de proposta
da Tomada de Preços n.° 04/2017-SE, cujo objeto trata CONTRATAcAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUcAO DE COBERTURA DE QUADRA
PADRAO FNDE

-

19,00 X 33,00, EM QUADRA EXISTENTE E URBANIzAcAO,

LOCALIZADA NA ESCOLA CLASSE 13, LOCALIZADA NA QSF 05, AREA
ESPECIAL 02— TAGUATINGA!DF objeto do processo n°. 080.011878/2014. Abertos
os trabalhos da reuniäo pelo Sr. Presidente Jairo Pereira Martins e na presença dos
membros Josernar Salviano da Silva e Raquel André de Mello iniciou-se a abertura
dos envelopes onde obteve-se os seguintes. resultados: I

-

CIVIL ENGENHARIA

LTDA, corn a valor de R$ 493.567,23 (quatrocentos e noventa e três mu, quinhentos e
sessenta e sete reais e vinte e três centavos) 2 IMPLANTA CONSTRUcOES LTDA,
-

cam o valor de R$ 450.092,35 (quatrocentos e cinqüenta mU, noventa e dois reais e
trinta e cinco reais) 3

-

WA CONSTRUcAO E LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS

EIRELI EPP, corn o valor de R$ 470.485,39 (quatrocentos e setenta mit, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos). 0 representante da ernpresa TVA
Construçäa, utilizando as prerrogativas da LC 123/2006 manifestou interesse em
apresentar proposta desempate tendo o prazo de 05 (cinco) dias üteis, conforme
estipulado na mencionada norrna. Nada mais havendo a tratar o Sr. Jairo Pereira
Martins deu par encerrados os trabalhos da reunião, e eu, Josernar Salviano da Silva
membro da Comissäo, lavrei a presente ata, que se estiver conforme por todos, será
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assinada par mim,

,

pelas demais membros e licitantes presentes.
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