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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Especial
Termo de Adjudicação - SODF/GAB/ASSESP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que
consta no processo licitatório nº. 00110-00001749/2020-42, que tem como objeto a execução das obras de
infraestrutura urbana, para a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo
reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos da
faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações do
sistema de drenagem em decorrência da necessidade de realocação de bocas-de-lobo e /ou condição estrutural do
sistema; consoante especifica o Edital de Concorrência nº. 001/2022 - SODF (84141960) e o Projeto Básico/Termo de
Referência, Anexo I do Edital, e seus complementos, resolve ADJUDICAR seu objeto à empresa vencedora da
licitação, HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.141.279/0001-59, para o item nº 01, por ter apresentado o menor valor total de R$ 25.612.001,41 (vinte e cinco
milhões, seiscentos e doze mil, um real e quarenta e um centavos).
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7,
Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 23/06/2022, às
09:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89337534 código CRC= 13175CFA.
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