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Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020, às 13h15 minutos, reuniram-se na sala 04 da CRE Goiânia,
localizada à Rua R-I7 no53, Setor Oeste, nesta capital a Comissão Especial de Licitação da Coordenação
Regional de Educação de Goiâni4 designada pela Portaria 08/2020 de 30 de juúo de 2020, para na forma
da Lei, proceder a abertura dos trabalhos licitatórios do Convite n" 00412020, referente à Contratação de
empresa de engenharia para Reforma no Colégio Estadual Murilo Braga, de acordo com as
especificações constantes do Edital. Foram convidadas as empresÍ§: AJ Lins de Mesquita Construção e
Serviços LTDA, Box-Z EIRELI-ME, Construtora Alterosa LTDA, SC Serra Projetos e Construções - ME,
Alencar Arquitetura.
Os envelopes de Documentação e Proposta foram recebidos pela Comissão no espaço de Convivência da
Coordenação Regional e informado que as mesmas não poderiam participar da Sessão com base no
Decreto No 9.685, de 29 de juúo de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento da emergência em saúde

decorrente do coronavírus. Foi solicitado que as empresas assinassem a entrega dos envelopes. Entregaram
os envelopes de documentação e Proposta as empresas, Ideal Construções e Reformas, Construtora
América LTDA-ME, como empresas interessadas.
De acordo com a Lei n' 8.666193, é necessário o número mínimo de três empresas participantes. Ante ao

exposto a presente Licitação é considerada fiacassada.
Um novo procedimento será divulgado. Os envelopes de documentação e proposta das empresas Ideal
Construções e Reformas, Construtora América LTDA-ME, estão à disposição das mesmas, lacrados como
foram entregues.
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 13h54 minutos 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.

Márcia A ontijo de Deus

Presidente da omissão de Licitação
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coNSELHo REGtoNAL DE EDUcAçÃo DA SUBSECRETARIA METoPoLlraNA
comissão Especial de Licitação
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA

coNvITE N.004/2020

Data: 27 de julho de 2020

Horário: I 3h

Processo n': 201 900006069735

Objeto: Contratação de empresâ de engenharia para Ampliação e Reforma no Colégio Estadual

Murilo Braga, situado a Rua 200 n'743 Setor Vila Nova município de Goiânia-GO.
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