GOVERNO

DO DISTRITO

FEDERAL

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento
Comissão

Permanente

Urbano

GDF

de Licitação

Juntos,,,,

ATA CONCORRÊNCIA

um novo DF

W.: 0112014

PROCESSO N°. 391.001.610/2013
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e catorze, às dez
horas,

na Sala de Reuniões do Gabinete

Regularização e Desenvolvimento

no 2Q. andar

da Secretaria

Urbano do Distrito Federal, localizada no Setor Comercial

Sul Quadra 06 Lotes 13/14 Brasília - DF, reuniu-se a Comissão Permanente
Secretaria
estando

de Habitação,
presentes

de Habitação,

Regularização e Desenvolvimento

de Licitação da

Urbano do Distrito Federal,

os membros: Adriano Guedes Ferreira, Frederico Ernesto dos Santos,

Raflésia Jovanka Pereira Melo, Pedro Luiz Cezar Salgado, e, ainda, e o representante

da

licitante Luís Eduardo Martins Cunha, e o ouvinte ítalo Henrique de Morais, para proceder à
abertura

dos envelopes relativos à Concorrência nQ.: 01/2014 referente

391.001.610/2013.

Aberta a licitação procedeu-se à abertura dos envelopes nQ 1 cujo título

era "HABILITAÇÃO",onde a documentação
presentes

ao Processo nQ.:

foi devidamente

rubricada

e membros da Comissão. Foi suspensa a referida concorrência,

analisasse a documentação

apresentada,

pelos licitantes
para que a CPL

onde o resultado será divulgado dia oito de julho

de dois mil e catorze, às nove horas e trinta minutos, no mesmo local, onde serão abertos os
envelopes

nQ.: 2, cujo título é "PROPOSTAS", que foram neste momento

licitantes,

devidamente

lacrados e rubricados

expediente no dia marcado da reabertura,

por todos os presentes.

fica automaticamente

deixados pelas
Se não houver

remarcada para o próxima

dia útil, no mesmo horário. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a
reunião às onze horas e dezessete minutos, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por
mim e pelos demais membros da Comissão. ~
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