
ATA OA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA

coNvrrE Ne 01/2020

DATA: 10 de agosto de 2020
Horário: 14 horas
Processo ne:201900006049828
Obieto: Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação no C,E Frederico
Jayme situado a Rue Tercio Campos Leão S/N, vila santo Antônio, município de Rio Verde -

GO.

Aos 10 (dez ) dias do mês de agosto de 2020, às 14 horas, reuniram-se na sala da 01 da cRE Rio

Verde, localizada a Rua Costa Gomes, 1.864, Jardim Goiás a Comissão Especial de Licitação da

Coordenação Regional de Educação de Rio Verde, designada pela Portaria O2/ZO2O de 22 de

.iulho de 2020, para que na forma da lei, proceder a abertura dos trabalhos licitatórios do Convite

ne 0!/2020, referente a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação no

C.E Frederico layme situada na Rua Tercio Campos Leão, S/N, Vila Santo Antônio -Rio Verde
-Go, de acordo com as especificações constantes no Edital.

Os Envelopes de documentação e proposta foram recebidos pela Comissão no Espaço de

Convivência da Coordenação Regional.

Foi solicitado que as empresas assinassem a entrega dos envelopes, devido a pandemia de

COVIO-19 nenhuma Empresa manifestou interesse em participar da Sessão presencialmente
podendo ser solicitada a documentaçâo das empresas participantes via e-mail ou consultas

através do processo disponibilizado via 5El.

Os envelopes de proposta das empresas participantes foram colocados todos em um único

envelope, o qual foi lacrado e assinado por todos os presentes e ficará em poder da Comissão

até o termino do período recursal

A Comissão especial de Licitação estando de posse dos envelopes contendo a documentação e

Proposta das empresas que compareceram à sessão que deu início aos trabalhos licitatórios,

rubricando os envelopes deu início a abertura do envelope 1 (um) Documentação.
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Foram habilitadas as em presas:

Construtora N Rodrigues LTDA- EPP, CNPJ: 08.448.27310001-05;

Prime Engenharia EIRELI-ME, CNPI 28.331.609/0001-62;
Maridete FS Gomes Construtora, CNPJ, 27.857.824/OO1-2L;

construart Construções ElRELl, CNP J: 27.820.642/OOO7-93;

Castros ConstÍutora ElRELl, CNP.I: 27.431.007 /OOÜ'-74;
MJ Ribeiro Comercial Centro SUL, CNPJ:22.901.2910001-07;

ldeal Construções e ReÍorma LTDA, CN PJ:37.282.669/O0Of-23;

CL Entenharia e Consultoria LTDA - ME, CNPJ: 22.637.234 /O0O1'-87;
Excelência lncorporadora e Comércio ElRELl, CNPJ: 30.777 .339/OOOI-29;

Patamar Prestação de Serviços e Locações ElREtl, CNPJ: 37.181.064/0001-46;
v.L Oias e Ataídes CIA LTDA, CNPj: 29.649.26310001-08;

Construtora Santiago EIREU CNPJ: 33.578.193 IOOL-LI;
wesley Mattos de Queiroz ElRELl, CNPJ: 27.826.620/0001-30;
ELIANE Matias Burkhardt - BM Construções ME, CNPJ: 22.604.5L8/OOol-77 casos seja

vencedora deverá apresentar certidão de regularidade Municipal atualizada.
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Marco Construtora ElRELl, CNPJ: 32.056.992/0001-65, foi inabilitada por não apresentar todas

as parcelas de maior relevância; LUC Construtora ElRELI, CNPJ: 33.364 059/0001-18, foi

inebilitada por não apresentar todas as parcelas de maior relevância.

A Ata será enviada para as empresas participantes pelo e-mail das mesmas.

Nada mais havendo a relatar, a comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos no dia

L2/08/202O àsOghoomin com a lavratura desta ata que assinada pelo presidente, membros da

comissão e testemunhas.
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Ato Contínuo será publicada a Ata de Jul8amento de documentação apresentada pelas

empresas. Ficando intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRE(1os

termos da LEI Ne 8.666/93, dessa decisão no prazo de 02 dias, úteis a contar da publicação do

aviso de resultado encaminhado às empresas particlpantes.
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