
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA

PROPOSTA Ne 03/2020

OATA:14 de agosto de 2020
Horário:08:30h
Processo ne: 201900006069735 (201900006065988)

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Construção de Bloco administrativo da

Coordenação Regional de Educação de Rio Verde, Rua 15-4, Bairro PoPular, município de Rio

Verde -GO.

Aos Catorze dias do mês de agosto de 2020, às 08:30h, reuniram-se na sala 01 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 02/2020 de 30 de

junho de 2O2O, para na forma da lei, proceder a abertura dos trâbalhos licitatórios do Convite

ne O3l2o2o, referente a Contratação de empresa de engenharia Para Construção de Bloco

administrativo da Coordenação Regional de educação de Rio Verde, de acordo com as

especificações constantes no Ed ital.

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

resultado:

1. MARIDETE FS GOMES CONSTRUTORA - ME CN P!: 27 .85L.824/OOO7'21

Proposta no valor de RS 112.417,88 (Cento e Doze mil, quatrocentos e dezessete reais

e oitenta e oito centavos);

2. LUC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 33.364.059/0001-18
Proposta no valor de RS 118'482,33 (Cento e dezoito reais, quatrocentos e oitenta e

dois reais e trinta e três centavos);

3. CONSTRUART CONSTRU çOES Et RELI-M E CN PJ : 27.820.642 I OOOI-91

Proposta no valor de RS 128.475,92 (Cento e vinte e oito reais, quatrocentos e setenta e

cinco reais e noventa e dois centavos);

4. Ct ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME CNP !: 22.637,2!4/OOOI-87

Proposta no valor de RS 128.475,92 (Cento e vinte e oito reais, quatrocentos e setenta e

cinco reais e noventa e dois centavos);

5. CONSTRUTORA N RODRIGUES LTDA CNP.,: 08.'1148.27310001-05
proposta no valor de Rs 128.475,92 (Cento e vinte e oito reais, quatrocentos e setenta e

cinco reais e noventa e dois centavos);

Conforme edital a Empresa vencedora é aquela de menor preço, MARIOETE FS GOMES

coNSTRUTORA- ME CNPJ: 27,851.824/0001-21, que foi habilitada com as seguintes ressalvas:

caso vencedora apresentar certidão de comprovação do FGTS atualizada e também a certidão

cível atualizada;

Ato Contínuo será publicada a Ata de.lulgamento 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-mail das mesmas. Toda documentação será disponibilizâda processo sEl Ne

e tãmbém no site da sEDUC. Nada mais havendo a relatar, a comissão Especial de Licitação,

encerra os trabalhos às 10:01min com a lavratura desta ata que assinada pelo presidente,

membros da comissão e testemunhas
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