
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS Ê INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL _ SODF

Comissão Permanente de Licitação - CPLIC

ATA DA sESSÃo púattca pana RTcEBtMENTo E ABERTURA Dos ENvEtopEs
DESTTNADOS A TOMADA DE PREçOS Ne 01/2022

Processo ne 00110-00000287 I 2022-16

Às 09:00 horas do dia 18 do mês de julho de 2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de
Estado de Obras e lnfraestrutura do Distrito Federal, constituida por meio da Ordem de Serviço ne 07, de 06 de julho
de 2022, publicada no OODF ne 126, de 07 de julho de 2022, PáEina 24, pelos servidores abaixo assinados, para

recebimento dos envelopes "Documentação", "Proposta PÍeço Técnica" e "Proposta Preço" e abertura dos envelopes
"Documentação" destinados à Tomada de Preços ne 01./2022, que tem por objeto a seleção e contratação de empresa
especializada para Elaboração de Projetos Executivos dê lnfrãestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem,
drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meio fio) na Região Administrativa do 5ol Nascente/Pôr do Sol - RA

SOL, especificamente na área do Pôr do Sol - DF e demais condições, especificações e informações constantes do
Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que inte8Íam
o Éditâ1. Procêdeu-se a abertura dos trabalhos com o recebimento dos envelopes "Documentação", "Proposta
Técnica" e "PÍoposta Preço" dãs licitantes presentes. Declarado encerrado o Íecebimento de envelopes, constatou se

a participação das empresas: CONSÍRUÍEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o ne

00.223.835/0001-00, e mail: marcelo@construtecprojetos.com.br; ARKIS INFRAESTRUTURA URBANA S/C LTDA-EPP,

inscrita no CNPI sob o np O4.447.729/O0O1'61, e-mail: arkis@terra.com.br; ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNlCOS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o ne 11-.380.698/0001 34, e-mail:carolina.brito@engeconsult.com.brj A ROSSETTO FILHO

EPP, inscrita no CNPI sob o ne 29.079.618/0001-70, e mail: adelckerossetto@oul.com.br; ARIA ENGENHARIA S/S LTDA,

inscrita no CNPJ sob o ne 14.435.302/0001-05, e-mail: gabÍiel@aria.eng.br. Em ato contínuo, foram abeÍtos os

envelopes "Documentação" e franqueado vistas aos licitantes interessados para, querendo, analisarem e rubricarem
os documentos apresentados. Foi dada a oportunidade aos licitantes para apresentarem manifestação, sendo que

nenhum licitante presente se manifestou. Foi solicitado aos presentes que rubricassem os envelopes "Proposta
Técnica" e "Proposta Preço", os quais ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação da SODF até a data a ser

marcada para abertura. A sessão foi encerrada para realização da análise da documentação apresentada, e informado
que o resultado da habilitação será disponibilizado no sítio www.so.df.gov.br, publicado no Diário Oficial da União-

DOU, Diário Oficial do Distrito Federal-DODF e lornal de Grande Circulação e, ainda, enviado por meio dos e-mails

informados acima, a todos os participantes. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi assinada pelâ Comissão

Permanente de Licitação da SODF e por todos os licitante presentes

AD UES DA FONSEá
Presidente da CPLIC/SODF

JO DO TVA VIEIRA CARDOSO

Membro embro

1 CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.EPP §vr#'-
2 -ARKIS INFRAESTRUTURA URBANA S/C LTDA,EPP

3 ENGECONSULT CONSUTTORES TÉCNICOS LTDA

4 A ROSSETTO FILHO. EPP /,J,4--
5 ARIA ENGENHARIA S/S LTDA

AUDITÓRlO, da Secretaria de Estado de Obras e lnfraestrutura - 5ODF, locali2ada no Setor de Áreas Públicas, Lote "8", Bloco "415",
em Brâsília DF - Complexo da NOVACAP - CEp 71.215-000.

www.so.df,gov.br / {61) 3306 5038
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