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Acompanhamento de licitações por RDC - 2013
Nº

Aeroporto

Aeroporto
001/ADS Internacional
E/SBCF/2 Tancredo
013
Neves,
Confins/MG

002/ADN Aeroporto
R/SBEG/2 Internacional
013
o RJ / Galeão

Aeroporto
003/DAL
Internacional
C/SBCY/2
Marechal
013
Rondon

Aeroporto
004/ADN
Internacional
R/SBEG/2
Eduardo
013
Gomes
005/ADN Aeroporto
R/SBEG/2 Internacional
013
de Manaus

UF

Escopo

Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para
MG elaboração dos projetos nas etapas de projeto básico, projeto executivo e
para execução das obras

Situação

Publicação do
edital

Deserta

06/05/2013

RJ

Contratação de empresa para execução das obras/serviços de engenharia
para restauração e ampliação da área de movimentação de aeronaves (1ª
etapa: ampliação do pátio de aeronaves e adequação da geometria da
Homologada
pista de taxi alfa) do terminal de passageiros i do aeroporto internacional
eduardo gomes, em manaus/am

MT

Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para
elaboração dos projetos nas etapas de projeto básico e projeto executivo
e para execução das obras e serviços referentes à construção do novo
sistema de tratamento de esgoto do aeroporto internacional marechal
rondon, várzea grande/mt.

AM

Contratação de empresa para execução de obras/serviços de engenharia
para readequação do sistema de iluminação do pátio de estacionamento
Em Andamento
de aeronaves, no trecho do terminal de passageiros i, do aeroporto
internacional de manaus/eduardo gomes, em manaus/am

AM

Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia para
reforma e ampliação das instalações do serviço de prevenção,
salvamento e combate a incêndio do aeroporto internacional de
manaus/eduardo gomes, em manaus/am.

Fracassada

Em Andamento

Data de
entrega das
propostas

01/07/2013

12/06/2013

29/07/2013

03/10/2013

09/10/2013

Resultado

12/07/2013

13/08/2013

Prazo
total
(dias)

nº de
Empresa Vencedora licitantes
Lance inicial

-

-

11

1

R$ 11.824.783,63

62

1

-

Lance Final

Recurso
s

-

-

R$ 10.997.048,78

-

não

não

