
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAT

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL _ SODF

Comissão Permanente de Licitãção - CPLIC

ATA OA REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVETOPES PROPOSTAS PRECOS

DESTINÂDOS A CONCORRÊNClA N9 O3l2022

Às 09 horas do dia 17 do mês de agosto de 2022, rcuniü se a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de

Estado de Obras e lnfraestrutura do Distrito Federal, constituída por meio da Ordem de Serviço ne 07, de 06 de.iulho

de 2022, publicada no DODF ne 126, de 07 de julho de 2022, Página 24, constituída pelos servidores abaixo assinados,

para abertura dos envelopes "Proposta Preço" destinados a Concorrência ne o112o22, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de requallficagão urbana do Setor Comerclal Sul,

Quadra 04, Asa Sul, BrasÍlla-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do

pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de

calçadas, e implantação de mobiliário urbano, conforme Slv 101/2021, 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 integram o Edital. lniciado os trabalhos, foi constatado que não havia qualquer dos licitantes
participantes da Concorrência presentê à reunião. Considerando que não houve qualquer recurso contra o resultado

de jul8amento da documentação apresentada, procedeu-se com a abertura do envelope "Proposta Preço" das

empresas habilitadas. Foi constatado que o HL TERRAPLENAGEM ElRELl, inscrita no CNPI sob o ne 10.739.79310001-

19, apresentou o valor total de RS 1,485.411,30 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e onze

reais e trinta centavos); LA DART INSDÚSTRIA E COMÉRCIO ElRELI, inscrita no CNPI sob o ns 01.251.610/0001-20,

apresentou o valor total de RS 1.557.650,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta

reais); LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUçÕES ElRELI, inscrita no CNPJ sob o ne 20.025.738/0001-10, apresentou o

valor total de RS 1.386.323,48 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais, e quarenta e

oito reais); URBANA AMBIENTAL CONSTRUSO ElRELl, inscrita no CNPJ sob o ns 07.L25.585/0001-L5, apresentou o

valor total de RS 1.714.757,40 (um milhão, setecentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta

centavos); e PENTA ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPI sob o ne 10.202.890/0001-78, apresentou o valor total de RS

1.615.000,08 (um milhão, seiscentos e quinze mil e oito centavos). Foi informado que a sessão será encerrada para

realização da ânálise das propostas preços apresentadas e que o resultado do julgamento será disponibilizado no sítio

www.so.df.gov.br, publicado no Diário OÍicial da União-DOU, Diário Oficial do Distrito Federal e em Jornal de Grande

Circulação e, ainda, informado por e-mail aos licitantes participantes, iniciando-se, dessa data, a contagem do prazo

recursal e o franqueamento das "Propostas Preço" paÍa vistas e exame aos licitantes interessados, Nada mais havendo

a tratar, a presente ata vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas

presentes à reunião.

AD ES DA FON ECA

Presidente da CPLIC/SODF
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AtDO A EIRA CARDOSO

Mem Membro

1, HL TERRAPLENAGEM EIRELI

3 - LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

4 - URBANA AMBIENTAL CONSTRUçÃO EIRELI

5. PENTA ENGENHARIA LTDA

AUDITÓRlO, da Secretaria de Estado de Obras e lnfÍaestrutura - SODF, localizada no Setor de Áreas Públicas, Lote "8", Bloco "A15",
em Bíasília - DF - Complexo da NOVACAP - CEP 71.215-000.

www.so.df .gov.br / (6113306 5038

2. LA DART INSDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI


