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cQoRDENAÇÃo REGToNAL DE DE
CONSEI,}IO MONSENHOR" JO§É DA

Ata de Abertura dos envelopes - documentação

A A
REFERENTE Aq CONVTTE No OO2 /2020

Aos treze dias do mês de julho de2020, às oito horas e trinta minutos, na
recepção da cRE-coordenação Regional de Educação, de posse - Goiás,
localizada na Rua João de Abreu no 299 Centro município de posse - Goiás,

a Comissão de Licitação, constituída pela portaria no OO112OZO, de 24 I 04 t
2020 e pela portaria da secretaria de Educação, no 51 oot2o2o para, na forma

da lei no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, proceder a sessão de abertura dos

trabalhos licitatórios do convite no oo2t2o2o, objeto do processo no

201900006069735, oriundo da secretaria da Educação, destinado a

contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de

engenharia civil para realização de reforma e ampliação da Escola Estadual
Dr. João Teixeira Junior, no município de posse - Goiás. Nos termos do §
3o do arl.22 da Lei no 8.666/93, o edital do procedimento licitatorio em questão

teve sua copia afixada no placar deste orgão e no site da SEDUC no dia

0210712020. Foram convidadas para participar do epigrafado, as empresas:

MARQUES RODRIGUES PIMENTEL, CENTRO SUL EIRELI-ME, LUC

CONSTRUTORA EIRELI LTDA, CONSTRUART CONSTRUTORA EIRIEL.

ME, MJ R|BEIRO COMERCTAL, MB CONSTRUÇOES, CL ENGENHARTA &

CONSULTORIA LTDA. Empresa que manifestaram interesse em participar do

referido convite. DAMASGO CONSTRUTORA LTDA, S.C.SERRA pRoJEToS

E CONSTRUÇOES ME, conforme requerimentos constantes dos autos.

Empresas que não compareceram: MARQUES RODRIGUES PTMENTEL,

CENTRO SUL EIRELI-ME, LUC CONSTRUTORA EtRELt LTDA e MB

coNsrRUÇoES. com tolerância de 15 (quinze) minutos do horário
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preestabelecido, a Comissão deu início aos trabalhos recolhendo os envelopes

contendo documentaçáo e proposta das empresas participantes. Para evitar

aglomeração, neste momento de PANDEMIA, a Comissão decidiu recolher a

documentação individualmente das empresas retrocitadas, e realizar a análise

da documentação sem a presença dos representantes das empresas, onde os

mesmos de acordo, assinaram um termo de renuncia bem como uma lista de

entrega dos documentos. Em seguida procedeu a abertura dos envelopes

documentação para, análise, conferência das empresas participantes que são:

GoNSTRUART CONSTRUÇOES EIRELI-ME, CL ENGENHARIA &

CONSULTORIA LTDA, MJ RIBEIRO COMERCIAL CENTRO SUL EIRELI-

ME, S.C.SERRA PROJETOS E CONSTRUçOES ME, e DAMASCO

CONSTRUTORA LTDA . Concluída a análise e conferência da documentação

não foi constata nenhuma irregularidade que inabilita as empresas, ficando,

portanto, todas participantes habilitadas para a fase seguinte, ou seja, abertura

dos envelopes propostas, que será apos 48h. Encerrada a fase de analise dos

documentos, elaboramos a presente ata e encaminharemos via e-mail para os

representantes das empresas para que tenham conhecimento desta fase. Nada

mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, esta Comissão encerra oS

trabalhos com a lavratura desta ata que, apos lida e achada em conforme, vai

assinada pela Presidente e membros da Comissão'
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