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TOüRNEI'IAÇÃO REGIGNAL DE CNUCNÇÃO, DE POSSE.GO

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

coNVITE No003/2020

Data: 25 de Agosto de2020

Horário: 08h30min

i?reçesso no: 202000006034889

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para ampliação e reforma

do Colégio Estadual do Povoado Barreiro, no Município de Posse- GO.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020, às 08h30min, na sala de

reunião do NTE de Posse _GO, na forma da Lei Federal no 8.666/1993, os

membros da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria

noOA12020 de 24t04t2020 e pela portaria noS100/2020 para na forma da lei

no 8.666/93 e alteraçÕes posteriores, reuniram se para a realização da

sessão de julgamento de habilitação das empresas participantes alusivas à

Licitação em comento, que o valor estimado da contratação é de R$

1:10.0CI0,00 ( Trezentos e Trinta Mil Reais ). A presente licitação teve sua

r- r;.ãc divulgada do site da Secretaria de

í-ducação wwrni.educacao.go.gov.br, no dia 1210812020 e Sessão de abertura

de licitação no dia 21108t2020 08h30min ( Documentação ) A Comissão

retomou os trabalhos apos as quarenta e oito horas período recursal, os

envelopes das propostas as empresas habilitadas: MARQUES

RODRIGUES PIMENTEL -ME , PH CONSTRUTOF.A E

EMPREENDIMENTOS e BM CONSTRUÇOES -ME estavam lacrados

sobre a guarda da comissão até a presente data. Concluída a analise
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estavam lacrados sobre a guarda da comissão até a presente data.

Concluída a analise da a empresa MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -
ME vencedora do certame aprêsentou menor preço perfazendo um total

de R$ 280.128,99 ( Duzentos ê Oitenta Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e

Noventa E Nove Centavos ) Nada mais havendo a relatar sobre o referido

julgamento, esta Comissáo encerra os trabalhos com a lavratura desta ata

que após lida e achada em conforme, vai assinada pela Presidente e

membros da Comissão e em seguida , submetida a apreciação da autoridade

i;.:3ei-ior para, se assim entender e concordar, promover a sua

homologação e adjudicaçáo do objeto licitado a empresa será extratada e

afixada no quadro próprio de avisos da Coordenaçáo Regional de Educação

de Posse-Go.

Comissão de Licitação:

Presidente de Comissâo
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