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Correspondência Eletrônica - 91988200

Data de Envio:  
  27/07/2022 17:23:07 

De:  
  SODF/Comissão Permanente de Licitação <cplic@so.df.gov.br> 

Para: 
    contato@centralengenhariadf.com.br 
    jfequijingue@gmail.com 
    hlterraplenagem@gmail.com 
    penta@pentaeng.com.br 

Assunto:  
  Abertura de envelopes Proposta preço 

Mensagem:  
  Prezados Senhores licitantes, boa tarde 

Trata o presente da Concorrência nº 04/2022-SODF, que tem por objeto a execução da obra de infraestrutura, na via
de ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II -
RA RFII - Brasília-DF, realizada por esta Secretaria de Obras. 

Informamos que, após o decurso do prazo recursal, em não havendo a interposição de recursos contra os atos da
Comissão, a sessão pública para abertura dos envelopes de nº 02 Proposta Preço, fica marcada para as 9h00 do dia
02 de agosto de 2022, no Auditório da SODF.

Informamos, ainda, que, a data anteriormente marcada para abertura dos envelopes "Proposta Preço" foi alterada
devido a uma falha na contagem do prazo recursal informado quando da publicação do resultado de julgamento nos
veículos de comunicação. 

Atenciosamente 

ADRILES MARQUES DA FONSECA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SODF 

SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE 



Re: Abertura de envelopes Proposta preço

Prezados, Senhores (a)

Confirmo o recebimento !!

Att,

Eng.º Pedro Henrique Morais dos Santos
Crea: 30434/D-DF
Fone: (61) 9 9843 - 6292 

 
 
 

Em qua., 27 de jul. de 2022 às 17:23, SODF/Comissão Permanente de Licitação <cplic@so.df.gov.br> escreveu: 
Prezados Senhores licitantes, boa tarde 
 
Trata o presente da Concorrência nº 04/2022-SODF, que tem por objeto a execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I e
II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII - Brasília-DF, realizada por esta
Secretaria de Obras. 
 
Informamos que, após o decurso do prazo recursal, em não havendo a interposição de recursos contra os atos da Comissão, a sessão
pública para abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta Preço, fica marcada para as 9h00 do dia 02 de agosto de 2022, no Auditório da
SODF. 
 
Informamos, ainda, que, a data anteriormente marcada para abertura dos envelopes "Proposta Preço" foi alterada devido a uma falha na
contagem do prazo recursal informado quando da publicação do resultado de julgamento nos veículos de comunicação. 
 
Atenciosamente 
 
ADRILES MARQUES DA FONSECA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SODF 
 
SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE 
 
 

J.F.E Quijingue <jfequijingue@gmail.com>
qua 27/07/2022 19:12
Caixa de Entrada

Para:SODF CPLIC <cplic@so.df.gov.br>;

mailto:cplic@so.df.gov.br
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Re: Abertura de envelopes Proposta preço

CONFIRMO O RECEBIMENTO.

Em qua., 27 de jul. de 2022 às 17:23, SODF/Comissão Permanente de Licitação <cplic@so.df.gov.br> escreveu: 
Prezados Senhores licitantes, boa tarde 
 
Trata o presente da Concorrência nº 04/2022-SODF, que tem por objeto a execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I e
II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII - Brasília-DF, realizada por esta
Secretaria de Obras. 
 
Informamos que, após o decurso do prazo recursal, em não havendo a interposição de recursos contra os atos da Comissão, a sessão
pública para abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta Preço, fica marcada para as 9h00 do dia 02 de agosto de 2022, no Auditório da
SODF. 
 
Informamos, ainda, que, a data anteriormente marcada para abertura dos envelopes "Proposta Preço" foi alterada devido a uma falha na
contagem do prazo recursal informado quando da publicação do resultado de julgamento nos veículos de comunicação. 
 
Atenciosamente 
 
ADRILES MARQUES DA FONSECA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SODF 
 
SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE 
 
 

--  

HL Terraplenagem Ltda <hlterraplenagem@gmail.com>
qui 28/07/2022 15:22
Caixa de Entrada

Para:SODF CPLIC <cplic@so.df.gov.br>;
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Highlight



Re: Abertura de envelopes Proposta preço

Boa tarde Adriles,

Confirmo o recebimento.

A�.

Eliane Reis

De: SODF CPLIC <cplic@so.df.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 28 de julho de 2022 15:27:36 
Para: Atendimento Penta 
Assunto: Abertura de envelopes Proposta preço
 
  Prezada Eliane, boa tarde 

Trata o presente da Concorrência nº 04/2022-SODF, que tem por objeto a execução da obra de infraestrutura, na via de
ligação CAUB I e II, com extensão aproximada de 2,0 km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA
RFII - Brasília-DF, realizada por esta Secretaria de Obras. 

Informamos que, após o decurso do prazo recursal, em não havendo a interposição de recursos contra os atos da
Comissão, a sessão pública para abertura dos envelopes de nº 02 Proposta Preço, fica marcada para as 9h00 do dia 02
de agosto de 2022, no Auditório da SODF. 

Informamos, ainda, que, a data anteriormente marcada para abertura dos envelopes "Proposta Preço" foi alterada
devido a uma falha na contagem do prazo recursal informado quando da publicação do resultado de julgamento nos
veículos de comunicação. 

Atenciosamente 

ADRILES MARQUES DA FONSECA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/SODF 

SOLICITO ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE 

Atendimento Penta <atendimento@pentaeng.com.br>
qui 28/07/2022 15:32
Caixa de Entrada

Para:SODF CPLIC <cplic@so.df.gov.br>;


