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CONVITE N" OO2l2020

Dâra: 09 de julho de 2020

Horário: l5h3 5

Processo n": 201 900006069735

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reforma no C.E. JOSÉ LOBO, situado a Rua

dos Missionários 788, Setor Rodoviário no município de Goiânia-GO

Aos nove dias do mês de julho do ano 2020 às 15h35 minutos, reuniram-se na sala 04 da CRE Goiânia, localizada na
Rua R-17 N" 53, Setor Oeste, nesta Capital a Comissão Especial de Licitação da Coordenação Regional de Educação de
Goiânia, designada pela Portaria 0612020 de 10 de junho de 2020, parajulgar a manifestação da Empresa VW Lima
Infra & Construções, e vem por meio desta informar as empresas participântes do certâme diante do contexto fático e
legal que acolhe em parte o pedido, via e-mail, da empresa VW Lima Infra & Construções EIRELI
CNPJ:3 5.093.922i0001-75 para lhe conceder até o próximo dia l4 de julho de 2020 o complemento do prazo para
apresentação formal da planilha de composição de custo que será imediatamente remetido a Superintendência de
Infraestrutura para apreciação técnica e parecer final.

Se, acaso a manifestação da Superintendência de Infraestrutura, for desfavorável a empresa VW Lima Infra &
Construções, esta Comissão abrirá novo prazo de 03(três) dias úteis para que a segunda colocada, a saber: Excelência
Incorporadora e Comércio EIRELI, CNPJ:3O.177 .33910001-29 remeta expressamente â esta Comissão sua planilha de
composição de custo para seguir no mesmo percurso ora indicado.

Em arremate retifica-se quanto inicialmente o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação do aviso de
resultado encaminhado as empresas pârticipantes que diante da modalidade presente Carta Convite o prazo legal
adequado são de 02(dois) dias úteis, o qual os participantes e a Comissão precisam acolher ante ao Princípio da

Legalidade. Ademais, €stâ 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 às 16hh I 8 minutos com a lavratura

desta ata que vai assinada pelo Presidente e presentes.

Comissão Especial de Licitação do Conselho Regional de Educação da Subsecretaria Metropolitana
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