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coNVtTE Ne 0Zl2020

DATA:03 de agosto de 2020

Horário:08h
Processo ns: 201900006069735 (201900006065988)

Obieto: Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação no C.E Alvino
Pereira Rocha, situado a Avenida Atlántica, s/n Bairro Dom Miguel, município
de Rio verde

-GO.

Aos três dias do mês de agosto de 2020, às 0gh, reuniram-se na sara da 06 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
neo2/2o20, referente a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampriação
no
C.E

Alvino Pereira Rocha, de acordo com as especificações constantes no Edital.

os Envelopes de documentação e proposta foram recebidos pera comissão
Convivência da Coordenação Regiona l.

no Espaço

de

Foi solicitado que as empresas assinarem a entrega dos envelopes, nenhuma Empresa
manifestou interesse em particípar da Sessão.

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 especialde Licitação estando de posse dos envelopes contendo a documentação e
Proposta das empresas que comparecerem deu início aos trabalhos Iicitatórios, que depois de
rubricados deu inicio a abertura do envelope 1(um) Documentação.

Foi inabilita a empresa J Lourenço ElRELl, CNPI:37.373.459-0007/40, a qual apresentou
documentação incompatível no envelope de documentação, contendo neste envelope a
proposta.
Foram habilitadas as empresas: Damasco Construtora Limitada, CNpJ: 18.905.544/0001-68;
Excelência lncorporadora e Comércio ElRELl, CN P J:30.L77 .339/0001-29; CtMA Engenharia LTDA,
CNPJ: 22.010.13710001-60; MJ Ribeiro Comercial Centro-sul, CNP): 22.9O7.297 /OOOI-O7. A
empresa SC Serra Projetos e Construções ME, CNPJ: L7.7 74.99O/OOO7-46,tam bém foi habilitada
e caso saia vencedora deverá regularizar e apresentar as Certidões Estadual (5.3.6 do Edital) ,
Municipal/ Tributos Ir4obiliários (5.3.7 do Edital) e Certidão do FGTS (item 5.3.8 do Edital).

Ato Contínuo será publicada a Ata de Julgamento de documentação apresentada

pelas

empresas. Ficando intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRER, nos
termos da tEl Ne 8.666/93, dessa decisão no prazo de 02 dias, úteis a contar da publicação do
aviso de resultado encaminhado às empresas participantes.
A Ata será enviada para as empresas participantes pelo e-mail das mesmas.

O membro Mire Santos Buzain, não compareceu à sessão. As servidoras Cinthia Machado e
Mairla Pereira dos Santos, Elciene Cabral Silva, foram testemunhas e participaram da sessão
pública.
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Nada mais havendo a relatar, a Comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos às
14h15min com a lavratura desta ata que assinada pelo presidente, membros da comissão e
testem unhas.
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Presidente da Comissão de Licitação
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João Bosco Ribeiro
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Mairla Pereira do Santos
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Elclene Cabral Silva

