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ATA DA SESSÃO PÚBIICA DE ABERTURA
PROPOSTA Ne 0Zl2020

DATA: 19 de agosto de 2020

Horário:09h
Processo np: 201900006069735 (201900006065988)

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação no C.E Alvino
Pereira Rocha, situado a Avenide Atlântica, s/n - Bairro Dom Mituel, município de Rio Verde
-GO.

Aos Dezenove dias do mês de agosto de 2020, às 09:00h, reuniram-se na sala 0L da CRE Rio
Verde, localizada a Rua Costa Gomes, 1864, Jardim Goiás a Comissão Especial de Licitação da
Coordenação Regional de Educação de Rio Verde, designada pela Portaria 01/2020 de 03 de
junho de 2020, para na forma da lei, proceder a abertura dos trabalhos licitatórios do Convite
ne O2/2O2O, referente a Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação no
C.E Alvino Pereira Rocha, de acordo com as especificações constantes no Edital

A Comissão iniciou com a abertura do invólucro contendo os envelopes de Proposta

das

empresas participantes. Abertos os envelopes das empresas habilitadas obteve-se o seguinte
resu lta

d

1.

2.
3.

o:

MJ RIBEIRO COMERCIAL CENTRO SUL EIRELI-ME CNPJ: 22.901.29710001-07 com a
proposta no valor de RS 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais);
EXCELÊNCIA TNCORPORADORA E COOMERCTO ErREU CNPJ: 30.177.339/OOO1-29 com a
proposta no valor de RS 326.936,87 (Trezentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e
seis reais e oitenta e sete centavos);
DAMASCO CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 18.905.544/0001-68 com a proposta no valor
de RS 327.41.8,57 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta
e sete centavos);

4.
5.

S.C SERRA PROJETOS E CONTRUçÕES ME CNPJ: 11.714.990/0001-46 com a proposta

no valor de RS 327.999,98 (Trezentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e oito centavos);
clMA ENGENHARIA LTDA- ME CNPJ: 22.010.137/0001-60 com a proposta no valor de
RS 328.427,72 (Trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reâis e doze
centavos);

Conforme edital a empresa vencedora é aquela de menor preço sendo então à MJ RIBEIRO
COMERCIAL CENTRO SUI. EIRETI-ME.

Ato Contínuo será publicada a Ata de Julgamento de proposta apresentada pelas empresas.
Ficando intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRER, nos termos da LEI
Ne 8.666/93, dessa decisão no prazo de 05 dias, úteis a contar da publicação do aviso de
resultado encaminhado às empresas participantes. A Ata será enviada para as empresas
participantes pelo e-mãil das mesmâs. Toda documentação será disponibilizada no processo 5El
Ne 202000006037781 e também no site da SEDUC. Nada mais havendo a relatar, a Comissã
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Especial de Licitação, encerra os trabalhos às 11:30min com a lavratura desta ata que assinada

pelo presidente e membros da comissão.
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Presidente da Comissão de Licitação
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de Lima Kamogawa
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