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ATA DA Sf,SSÃO PÚBLICA DE ABERTT]RA

coflvlTE N'06/2020

Data: l8 de setembro de 2020

Ilorário: 08: 15 horas

Processo n': 20 I 900006069735

objeto: contratação de empresa de engenharia para Ampliação e Reforma no c.E. Deputado José de

Assis, situado à Rua c121 com 117, Qd. 219, Jardim América - Goiânia - Goiás, município de Goiânia-

GO. ;', fi.

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2020, às 8:15 horas, reuniu-se na sala 04 da cRE Goiânia.

localizada à Rua R-17 no53, Setor Oeste, nesta capital a Comissão Especial de Licitação da Coordenaçãtr

Regional de Educação de Goiânia, designada pela Portaria no 1012020 de2l dejulho de 2020, parâ na forma

da Leí, realizar aabertura dos envelopes de propostas do Convite n" 0612020, referente à Contratâção de

empresa de engenharia para Ampliação e Reforma no C' E' Dep' José de Assis, de acordo com as

especificações constantes do EditâI.

ARIA MEÍOPOLITANA

Apósoperíodorecursal,semainterposiçãod€reculsos,aComissãodeLicitaçãocomunicouasempresas
pa,ticipàntes rc dÁ rch9}02) pelá e_mail fom3ci_do pelas mesmas que no dia de hoje, às 8h15. faria a

abertuia dos envelopes de propostas no local citado acima. o comunicado também foi encaminhado à

SEDUC para divulgação no site da mesma'

AComissãoiniciouaSessãosemapresençadeneúumaempresaparticipântedo-certamefazeldoaleitura
da ata do día l1/0gtz02o, com a atertu.a do envelope contendo os envelopes de proposta das. empresas

;""t"t#;:Àj{§o. ir""úp". de Propostas das empresas habilitadas, obteve o seguinte resultado:

1-ExcelêncialncôrporadoraeComércioEIRELI,CNPJn"30.177.33910001-29-À$263.889'91
?»"*i", " 

iiiri"i" e três mil, oiíocentos e oitenta e noye Reais e noyenta e qudfto centavos)

2- Eliane Matias Burkhal Bm Construções - ME' CNPJ- n' 22'604 51 8/0001 77 RS

263.999,16(Duzentosesessentaetrêsmil'novecentosenovenlaenoreReaisequarentaeseíscentavos)
-l- construtora N Rodrigr". Lt;;, ô].itj'ná ot.++t.zz:loo 01-05 , R$ 283.726,28 (Duzentos e oitenta e tês

mil, setecentos e vinte e seis Reais e vinte e oito centdvos)

4_ Damasco Construtora Ltda, CNpJ ni t S.SOS.S++100ô 1-65 - R3 327.817,75 (Trezentos e únte e sete mil

oitocentos e quarenta e sete Reois e seÍenta e cinco centsvos) 
ih,

)
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5- Construtora Alterosa Ltda, CNPJ 02.203.29710001- 18, R8 327.645,59 (Trezentos e Vinte e sete mil,
seiscentos e quarenta e cinco Reaís e cinquenta e nove centovos)
6- Wesley MaÍos de Queiroz EIRELI, CNPJ 27.826.620/0001-30, .RS -?2Z 150,93 (Trezentos e vinte e seÍe

mil, cento e cinquentq Reais e noventa e três centüvos)
7- Patamar Prestadora de Serviços e Locação EIRELI, Clr'P.,r 37.181.061/001-16 R8319.883,16 ( Trezentos
e dezenove mil, oitocentos e oilenta e três Reais e dezesseis centovos)

Analisadas as propostas das empresas que ofereceram os menores valores, todas foram classificadas.
Obedecendo ao critério de julgamento do menor preço global constante do Edital, obteve-se o seguinte
resultado:

1" colocada: Excelência Incorporadora e Comércio EIRELI, CNPJ n' 30.1 77.339/0001-29 - ÀS 263.889,91
(DwentosesessentaetrêsmiLoitocentoseoitentaenoveReaisenoventaequdtrocenÍnos)-aemprcsa
deterá adequar os percentuais no Cronograma Físico- Financeiro

2' colocada: Eliane Matias Burkhardí BM Construções - ME, CNPJ n" 22.604.51810001-77 - -RS

263.999,16(Duzentos e sesse Ía e três mil, novecenÍos e noyenta e nove Reais e quarenÍa e seis centovos)

Em caso de desistência da l" colocada, dewrá adequar o valor do BDI na planilha orçamentária, bem como

os percenÍuais no Cronograma fisico-financeiro

3' colocada: construtora N Rodrigues Ltda, cNPJ n'08.448.27310001-05 R$ 283.726,28 (Duzentos e

oitenta e três mil, setecentos e vinte e seis Reais e vinte e oito centoros) Em caso de desistência das demuis

empresos vencedorq§ (1" e 2'colocada), o yalor da proposta, será considerado o valor Íotal da planilhu

orçamentária(R$283.726,25-Duzentoseoitenlüetrêsmil,setecentosevinteeseisReaísevinteeoik)
cenÍovos) e não o valgr por extenso apresentado na carta proposta: Duzentos e oitenta e três mil, seÍecenlo.\

e oitenta e três Reois e vinte e oito cefil{tvos, a empreso deverá ainda, adequar os percentuais no Cronogranrut

Físico- Financeiro

A Ata será enviada para as empresas partic ipantes pelo e-mail informado pelas mesmas e também será

encaminhada para ser divulgada no site da SEDUC'

por conseguinte, a comissão amparada pelo critério de julgamento do menor preço global constante do

Edital, decide por unanimidade dà seus membros, julgar e, de consequência sugerir a adjudicação^ do objeto

licitado à empresa Excelência lncorporadora e Comércio EIRELI, CNPJ n" 30.177.339/0001-29' que

of"receu o mào. preço global de tr $ 263.889,94 (Duzentos e sessenla e bês mil, oitocentos e oitenla e nove

ReüiS e noyenla e quato cenlav(,s).Após o período recursal a documentagão será entregue ao Presidente do

Conselho Escolar para posterior homologação.

Os envelopes de Proposta das empresas: Barros e Silva Construtora LTDA' CL Engenharia e

Consultoria Ltda, Mi Ribeiro - Càmercial Centro Sul- ME, Ideal Construções e Reformas Ltda e

prime Engenharia EIRELI, que foram INABILITADAS, estarão disponíveis para serem retirados pelas

*"r,-,u. up?. o 
"ncerramento 

dô procedimento licitatório, lacrados como foram entregues à comissào'

Ato Contínuo será publicada a Ata de Julgamento das propostas apresentadas qells .e1n1e_s1;' 
Ficando

intimadas as empresas paÍicipantes, p-u 
"u-.o 

queiram RÉCORRER, nos termos da Lei no 8 666193' desta

;";ü;, ,. prà a" dz (aoi.) dias'úteis a contar da publicação do aviso de resultado encaminhado às

empresas participântes.
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Nada mais havendo a relatar, a Comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos às 10 horas , com a
lavratura desta ata, que vai assinada pelo Presidente e membros da Comissão presentes e pela servidora da
Coordenação Regional de Educação, Ana Paula Bastos Aranha Reis que auxiliou a Comissão.

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

Marcia Gontijo de Deus

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Membros:

AtI

\+:l,ro-,l,'t' '-::. .t
ulmaraes

Eliana da Silva
\*.,"dNu..,

\-/ "
l"lrc^J

[/ana ra

C

u la Bastos Aranha
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