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ATA DE JULGAMENTO

CONVITE N" OO3/2020

Data: 09 de julho de 2020

Horário: 13h00

Processo n": 2019 0000 606 9735

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Ampliação e Reforma no CEJA

UNMRSITÁRIO, siÍuado a Rua Ferreira Pacheco esq./ com 11" Avenida S/lr{ Setor Universitário

município de Goiânia-GO.

Aos nove dias do mês de julho de 2020, às 13h00, reuniram-se na sala 04 (quatro) da CRE Goiânia,
localizada à Rua R-17 n"53, Setor Oeste, nesta capital a Comissão Especial de Licitação da Coordenação
Regional de Educação de Goiânia, designada pela P ortaial712020 de 18 dejunho de 2020, para na forma
da Lei, proceder a abertura contendo as Propostas de Preços alusivas à Licitação em comento, cujo valor
da contratação é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). A presente licitação teve sete empresas
Habilitadas. O Presidente da Comissão de Licitação inicia a reunião juntamente com os membros da
Comissão. apresentando aos presentes o envelope lacrado contendo os envelopes de propostas das
Empresas participantes, abertos os envelopes das Empresas habilitadas obteve-se o seguinte resultado:

l. Plainar Construtora EIRELI CNPJ: 09.031.310/0001-48 R$231.000,00
(Duzentos e trinta e um mil reais)

2. Construtora Alterosa LTDA, CNPJ: 02.203.29710001/18 RS231.000,00
(Duzentos e trinta e um mil reais)

3. WesleyMattosQueirozEIRELI,CNPI:27.826.620i0001/30 R$260.525,71
(Duzentos e sessenta mil, quiúentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

4. Excelência Incorporadora e Comércio EIRELI, CNPJ:30.177.33910001-29 R$273'731'78
(Duzentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos)

5. Maridete F S Gomes Construtora, CNPJ: 27.851.82410001-21 Ri297.174'50
(Duzentos e noventa e sete mil, cento e setenta e quaÍo reais e cinquenta centavos)

6. Construtora Santiago EIRELI, CNPJ: 33.578.193/0001-l I R§297.178,17
(Duzentos e noventa e sete mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos)

7. SC Sena Projetos e Construções - ME, CNPJ: I1.714.990/0001-46 R$325.999'78
(Trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos)

R$327.999,78
(Trezentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos.

Analisadas as propostas das Empresas, as Empresas Construtora Alterosa LTDA e Plainar Construtora

EIRELI. ficaram empatadas em primeiro lugar, havendo então o sorteio para desempate das mesmas, com a

presença de duas testemunhas sem vínculo com a Comissão a saber, Karlla Rodrigues Vasco e Walkyria Maria

de Menezes, ficando Plainar Construtora EIRELI em primeiro e Construtora Alterosa LTDA em segundo.

A Empresa SC Sena Projetos e Construçõ es foi desclassificada por apresentar duas propostas de preços

distintos em desacordo com o item 6.1 do Edital
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Neúuma Empresa participante do certame compareceu à Sessão, com base no Decreto No 9.685, de 29

de junho de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento da emergência em saúde decorrente do coronavírus. Não
compareceu à Sessão Pública o membro da Comissão: Mrárcia Aparecida Gontüo de Deus.

Ante ao exposto abre-se prazo recursal ficando intimadas todas empresas participantes, para caso
queiram RECORRER, nos teÍnos da Lei n" 8.666193, desta decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar da publicação do aviso de resultado encaminhado as empresas participantes. A 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 15h00 com a

lavratura desta ata que vai assinada pelo Presidente e membros da Comissão.

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

!
Nilton Cé marães Rezende

Presidente da Comissão de Licitação

Ana aula Aranha Bastos ReisMembros: A Iho Teles Oliveira
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