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Às 09 horas do dia 02 do mês de agosto de 2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de

Estado de ObÍas e lnfraestrutura do Distrito Federal, constituída por meio da Ordem de Serviço ne 07, de 06 de julho

de 2022, publicada no DODF ne 126, de 07 de julho de 2022, PáBina 24, constituída pelos servidores abaixo assinados,
para abertura dos envelopes "Proposta Preço" destinados a Concorrência ne O412O22, que tem por objeto a seleção e

contratação de empresa com vistas a execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB le ll, com extênsão
aproximada de 2,0km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo ll - RA Rtll - Brasília-oF, incluindo
pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, conforme noÍmas pertinentes da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, DNIT e ainda as exigências, condiçôes, especificações, memoriais

descritivos, quantitativos expressos nos projetos constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo lao
presente edital. lniciado os trabalhos, foi constatado a presença das empresas; CONSÓRCIO - CAUB, composto pelas

empresas JFE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUçÕES LTDA, e t-lA ENGENHARTA S/4, tendo como lider a primeira,

inscrita no CNPI sob o ne 20.555.337/0001'72, e-mail jfequijingue@gmail.com; PENÍA ENGENHARIA LTDA, inscíita no

CNPJ sob o ne 10.202.890/0001-78, e-mail penta@pentaeng.com.br. Considerando que não houve qualquer recurso

contra o resultado de julgamento da documentação apresentada, procedeu-se com â abertura do envelope "Proposta

Preço" das empresas habilitadas. Foi constatado que o CONSORCIO CAUB, composto pelas empresas IFE

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, e LIA ENGENHARIA 5/A ãpresentou o valor de RS 4.255.928,94
(quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais, e noventa e quatro centavos); a

empresa HL TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o ne 10.739.793/0001-19 apresentou o valor de RS

4.794.92O,5O (quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais, e cinquenta centavos); e a

empresa PENTA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o ns 10.202.890/0001-78 apresentou o valor de R$

5.282.464,12 (cinco milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, e doze centavos).

O envelope "Proposta Preço" da empresa CENÍRAL ENGENHARIA E CONSTRUçÃO [TDA, inscrita no CNP] sob o ne

03.186.991/0001-37, e-mail contato@centralengenhariadf.com.br, permanecerá em poder da Comissâo Permanente

de Licitação, devidamente lacrado, até a retirada pelo interessado. A sessão foi encerrada para realização da análise

das propostas preços apresentadas e o resultado do julgamento será disponibilizado no sítio www.so.df .gov.br,

publicado no Diário Oficial da União'DOU, Diário Oficial do Distrito Federal e em Jornal de crande 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" para vistas e exame aos licitantes interessados. Nada mais havendo a tratar, a

presente ata vâi assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos Íepresentantes das empresas participantes

presentes à reunião.
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