SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 10h, no Plenário do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — CREA-DF, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitação — CPL, as senhoras: Ana Paula Ferreira
Santos, Juliana Castro Diniz Cardoso e Raquel Ribeiro Rodrigues nomeadas por meio da
Portaria Administrativa nQ 098/2018. Após suspensão da sessão realizada no dia 07/08/2018
para análise da proposta apresentada pela licitante RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS
LTDA, CNPJ n2 03.154.858/0001-07 para o LOTE 3 e análise das especificações dos
equipamentos por parte da Assessoria de Comunicação, a referida Assessoria retornou os
autos do processo à CPL em 10/08/2018 informando que a proposta atende ao objeto e que os
equipamentos também atendem às especificações solicitadas no termo de referência da
presente Tomada de Preços 01/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para fornecimento de serviços de engenharia com fornecimento de materiais de instalação e
equipamentos para implantação de solução de áudio, vídeo e apresentação multimidia, bem
como treinamento para operação da solução a ser implantada no auditório e plenário do bloco
B do edifício sede do Crea-DF em SOAS 901 CJ D - Brasília/DF. Dessa forma, a CPL
constatou que a proposta da licitante RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nQ
03.154.858/0001-07, no valor de R$79.076,64 (setenta e nove mil, setenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos) para o LOTE 3 é vantajosa à administração pública para
prestação do objeto desta licitação. Ainda, fica registrada a desistência do prazo recursal pela
licitante classificada. Nada mais tendo a tratar, foi lavrada ATA pela Presidente da CPL e
pelos demais presentes.

Juliana CasttiEf9íniz Cardoso
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