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ATA DE JULGAMENTO

CONVITE N"OO2I2020

No primeiro dia do mês de outubro do ano 2020 às 08 horas, reuniu-se na sala 04 da

CRE, localizada na Rua R-17 N" 53, Setor Oeste, nesta Capital a Comissão Especial de

Licitação da Coordenação Regional de Educação, designada pela Portaria 0612020 de

1010612020, para dar continuidade aos trabalhos licitatórios referente ao Convite 00212020

referente à REFORMA do CE. José Lobo, Goiânia, Goiás.

No dia 261081202[ a empresa Excelência Incorporadora e Comercio EIRELI,

CNPJ/MF n 30.177.33910001-29 encamiúou e-mail paÍa a Comissão Especial de

Licitação, documento informando da impossibilidade de participação no certame.

Diante da desistência da empresa supracitada, a Comissão julgou, por unanimidade,

como vencedora a empresa pianqan CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/IVIF no

09.03 I .3 1 0/0001 -48, obedêcendo a ordem de classificação dos valores apresentados que por

sua vez, apresentou, via e-mail, no dia 0410912020, pedido de desistência do certame'

No dia 0gl}gl2}20. a Comissão decidiu por unanimidade de seus membros, julgar e,

de consequência sugerir a adjudicação do objeto licitado à empresa MM Engenharia e

Mineração Ltda-ME, CNPJ n'27.579.257/0001-04, 9ue, no dia 1510912020, apresentou,

via e-mail anexo, carta de desistência do certame'

Ainda no dia l5l0gl2)2} a Comissão Especial de Licitação, comunicou, via telefone,

à empresa Construtora Alterosa Ltda da àesistência da empresa MM Engenharia e

Mineiação Ltda e informou que a referida empresa então, se tornou a vencedora do certame'

No dia 1610912020 a empresa Construtora Alterosa Ltda, CNPJ: 02'203'297/0001-

18, que ofereceu o *.*r p."çà global deI.í 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais)'

encamiúou, e-mail, informando da desistência do certame.

No dia l8logl2o2o, a comissão sugeriu a adjudicação do objeto licitado à empresa

B'x-ZEIRELI-ME CNPJ n"18.819.6filOOOt-qf, que ofereceu o menor preço global de

R$ 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais). A empresa por sua vez, encaminhoq

dentro do prazo ,ec,Irsal, via e-mail, no dia de hoje, documento (anexo) comunicando a

desistência de participação no certame'

No dia 2310912020, a Comissão sugeri u a adjudicação do objeto licitado à

Plano TerraPlanagem Ltda, CNPJ n" 07.807.295/0001-51' que ofereceu o menor Preço

bal de R8 234.564,58 (Duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro

Reois e cinquenta e oito centavos), conforme ordem classificatória constante naaÍado dia

06l 07 l2O2O, que encaminhou e-mail no dia 3010912020, informando da imPossibilidade de

continuar no certame 
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Por conseguinte, a Comissão amparada pelo critério de julgamento do menor preço

global constante do Edital, decide por unanimidade de seus membros, julgar e, de
consequência sugerir a adjudicação do objeto licitado à empresa PRIME Engenharia
EIRELE-ME, que ofereceu o menor preço global de.R,Í 270.599,13 @uzentos e Setenía mil,
quinhentos e noventa e nove Reais e treze centavos), conforme ordem classificatória
constante naatado dia 0610712020.

Após o período recursal a documentação será entregue ao Presidente do Conselho
Escolar para posterior homologação.

Ato contínip será publicada a Ata de Julgamento de documentação apresentada pelas
empresas. Fica# intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRER, nos
termos da Lei {: 8.666/93, desta decisão, no prÍLzo de 02 (dois) dias úteis a contar da
publicação do af[So de resultado encaminhado às empresas participantes.

ai

A Ata stfLí enviada para as Empresas Participantes pelo e-mail informado pelas
mesmas e para oi§ite da SEDUC para publicação.

Nada mais havendo a relatar, a Comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos
às 14:30 horas com a lavratura desta ata que vai assinada pelo Presidente, membros da
Comissão presentes e pela servidora do Departamento de Prestação de Contas, Ana Paula
Bastos Aranha Reis, que auxiliou a Comissão.

Comissão Especial de Licitação daCoordenação Regional de Educação

N Rezende
Presidente da Especial de Licitação

Membros: Adriana Carvalho Teles de Oliveira ú,[,"*"

Paula {,il"Ana Bastos Aranha Reis

Marcf Aparecida Gontij o de Deus

Wellington Lagares Brito

Comissão Especial de Licitaçáo
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