
ATA DA SESSÃO PÚBLICA OE ABERTURA

coNvtrE Ne 03/2020

oATA: 10 de agosto de 2020
Horário:09h
Processo ne: 201900006069743(202000006017529)

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

Coordenação Regional de Educação de Rio Verde, Rua 15-A, Bairro Popular, município de Rio

Verde -GO.

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto de 2020, às 09h, reuniram-se na sala da 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 2020, paÍa na forma da lei, proceder a abertura dos trabalhos licitatórios do convite

npo3l2O2O, referente a Construção de Eloco administrativo da Coordenação Regional de

Educação de Rio verde, de acordo com as especificações constantes no Edital.

Os Envelopes de documentação e proposta foram recebidos pela Comissão no Espaço de

Convivência da Coordenação Regional.

Foi solicitado que as empresas assinassem a entrega dos envelopes, devido a pandemia de

covlD-19 nenhuma Empresa manifestou interesse em participar da sessão presencialmente

podendo ser solicitada a documentação das empresas participantes via e-mail ou consultas

através do processo disponibilizado via SEl.

os envelopes de proposta das empresas participantes foram colocados todos em um único

envelope, o qualfoi 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 licitatórios, que depois de

rubricados deu inicio a abertura do envelope 1 (um) Documentação.

Foram habilitadas as em presas:

Prime Engenharia Eireli ME, CNPJ: 28.331.609 IOOOL-62;

Construtora Togo EIRELI ME, CNPJ: 26.446.909/0001-61;

Marco Construtora EIREU, CNPJ:32.056.992/001-65;

V.L Dias de AtaÍdes e Cia LTDA, CNPJ:29.649.263/0001-08;

Excelência lncorporadora e Comercio ElRELl, CN PJ30.177 .339/OOOL-zg;

Construtora N Rodrigues LTDA-EPP, CNPJ: 08.448'273/0001-05;

Patamar Presteção de Serviços e Locação ElRELl, CNPJ: 37 181'064/0001-46;

Construert construções ElRELl, CNPJ: 27.820.64210001-93;

Wesley Mattos de Queiroz ElRELl, CNPJ: 27.826.620/0001-30;

C.L Engenharia e Consultoria LTDA ME, CNPJ: 22.637.2341OAA7-87;

ldeal Construções e Reformas LTDA, CNPJ: 37.282.6691OOAL-23;

Eliane Matias Burkhardt BM Construções ME, CNPJ: 22 604 518/0001-77- habilitada com

ressalva, caso se.ia vencedora apresentar Certidão municipal atualizada;

Construtora Santiago ElRELl, CNPJ: 33.578.193/OOO1-11 caso saia vencedora apresentar

certidão de comprovação do FGTS atualizada;

Maridete FS Gomes construtora ME, CNPJ:27 851 824/0001-21 caso v

certidão de comprovação do FGTS atualizada e também a certidão cível ta
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LUC ConstrutoÍa ElREtl, CNP.,: 33.364.059/0001-18, caso vencedora apresentar certidão
atualizado do INSS;

Ato Contínuo será publicada a Ata de Julgamento de documentação apresentadâ pelas

empresas. Ficando intimadas as empresas participantes, para caso queiram RECORRER, nos
termos da LEI 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.

Nada mais havendo a relatar, a Comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos às

18h00min com a lavratura desta ata que assinada pelo presidente, membros da comissão e
testem unhas.
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Membros: ercte lSilva de Sousa

Vitor Rodrigo Bento
Presidente da Comissão de Licitação

rícia Apa de Lima Kamogawa
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