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Assessoria de Planejamento

Aviso n.º 1/2020 - RA-XIX/GAB/ASPLAN Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA – CONVITE Nº 01/2020 – RA XIX

 

A Administração Regional da Candangolândia, através de sua Comissão Permanente de
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que, de 8h30 (oito horas e trinta minutos)
às 10h00 (dez horas), horário local, do dia 09 de setembro de 2020, na sede da Administração Regional
da Candangolândia, será realizada a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “ Documentação”
e “Proposta” da Carta-Convite nº 01/2020, �po MENOR PREÇO GLOBAL,  cujo objeto é: contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de reforma de quadras poliespor�vas, com o
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra. Contratação no regime de empreitada
por menor preço global de execução de obra e urbanização de área pública, com a reforma das “ Quadras
Poliespor�vas da Candangolândia”, localizadas: Quadra Poliespor�va 1(QR01 conjunto RS); Quadra
Poliespor�va 2(QR05 conjunto B); Quadra Poliespor�va 3(QR04 conjunto E); Quadra Poliespor�va 4(QR07
conjunto B).Conforme todos os  anexos deste edital,  com o  valor  previsto de R$ 306.294,97 (trezentos e
seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos). O respec�vo edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço citado ou no site h�p://www.candangolandia.df.gov.br/ e
poderão ser re�rados junto à Comissão Permanente de Licitação da Administração Regional da
Candangolândia, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 15:00 às 17:00 horas por meio digital. Maiores
informações pelo telefone (61) 3301.9336.

 

 

 

Atenciosamente,

 

ADRIANO DE LIMA SILVA

Presidente da CPL/RA XIX

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO DE LIMA SILVA - Matr.0158907-5,
Diretor(a) de Obras, em 21/08/2020, às 12:45, 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.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ LUIZ GONZALEZ RODRIGUEZ - Matr.1689336-0,
Administrador(a) Regional da Candangolândia, em 27/08/2020, às 15:09, 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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.candangolandia.df.gov.br/


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45733816 código CRC= EB856A95.
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