
CssÍd§'oAêô
lds Êdü{§sãô

dr§ô aâ

§3{rsteris d§
Estãdô dô
§dsce

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTI]RÀ

coNvITE N.011/2020

Data: 09 de setembro de 2020

Horário:08:15 horas

Processo n": 201900006069735

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Âmpliâção e Reforma no C.E. Ary

Ribeiro Valadão f ilho, Situado na Rua 64 s/n', esquina com Rua 66, Quadra 49, Setor

Finsocial, município de Goiânia-GO.

Aos nove dias do mês de setembro de 2020, às 08h15min horas, reuniu-se na sala 04 da CRE

Goiânia, localizada à Rua R-17 n"53, Setor Oeste, nesta capital a Comissão Especial de Licitação

da Coordenação Regional de Educação de Goiânia, designada pela Portaria n' 1512020 de 11 de

agosto de 2020, para na forma da L ei, rcúizar a abertura dos envelopes de propostas do Convite n"

01112020, referente à Contratação de empresa de engenharia para Ampliação e Reforma no

C.E. Ary Ribeiro Yaladão Filho, de acordo com as especificações constantes do Edital.

A Comissão iniciou a sessão sem a presença de neúuma empresa participante do certame fazendo
a leitura da ata do dia 3110812020, com a abertura do envelope contendo os envelopes de proposta

das empresas paÍticipantes. AbeÍos os envelopes de Propostas das empresas habilitadas, obteve-se

o seguinte resultado:

1. CIMA Engenharia Ltda, CNPJ/MF n" 22.010.13710001-60 R$ 273.821,60

(Duzentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e um Reais e sessenta centaros)

2. Damasco Construtora Ltda, CNPJ/MF n'18.905.544l0001-58 - R$ 260.827'36

(Duzentos e sessentd mil, oitocentos e vinte e sete Reais e trintu e seis centavos)

NAL DE EDU cAÇÃo DA SUESECRETARIA METoPoLIÍANASELH

Comissão Especial de Licitação

Após o período recursal, sem a interposição de recursos, a Comissão Especial de Licitação
comunicou as empresas participantes no dia 0310912020 pelo e-mail fomecido pelas mesmas que

no dia de hoje, à08h15min, faria a abertura dos envelopes de propostas no local citado acima. O
comunicado também foi encamiúado à SEDUC para dilulgação no site da mesma.
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-1. ConstrutoraFalcão EIRELI-ME, CNPJÀ4F n 24.412.95710001-03 RS 285.t23.09
(Duzentos e oitenta e cinco mi| cento e vinte e três Re(tis e nove centavos)
4. Constnrart Construções EIRELI-ME, CNPJ/MF n" 27 .820.642/0001 -93 - RS
270.598,98 (Duzentos e setenta mil, quinhentos e noventa e oito Reais e noyenta e oito
centavos)

5. 'LUC Construtora EIRELI-ME, CNPJ^4F n" 33.364.059/000i-18 - R$ 260.131,18
(Duzentos e sessenÍa mil, cento e trinta e um Reais e dezoito centavos) (Caso seja vencedora
deverá r a Cerrtdão da Receita Federal - Item 5.3.3 e 5.3.4 r)o Editat)
á Barros e Silva Construtora Ltda, CNPJiMF n"05.202.75210001-59 R$ 230.707,99
(Duzentos e trinta mil, Setecentos e sete Reais e noyenta e nove centavos)

7. Eliane BurkhardíBM Construções -ME, CNPJ/MF n" 22.604.518/0001-77 - -RS

3 27.688,97 (frezentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenla e oito Reais e nol)enta e sete

centavos)

8. Marco Construtora EIRELI, CNPJ^4F n" 32.056.992/0001-65 - RS 327.800,77
(Trezentos e vinte e sete mil, oitocentos Re(ris e setenta e sete centayos)

9. MM Engeúaria e Mineração LTDA-ME, CNPJ/MF n' 27.579.25710001-04 - .RS

270.598,98 (Duzentos e setenÍa mil, quinhentos e noventa e oito Reais e noyenta e oilo
centavos)

10. ConstrutoraN Rodrigues Ltda, CNPJ,MF rf 08.448.27310001-05 - R$ 299.817,15
(Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e dezessete Reais e quinze centayos)

11. Excelência Incor-poradora e Comércio EIRELI, CNPJ /MF n' 30.177.39910001-29

- R$ 270.420,66 (Duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte Reais e sessenta e

seis centavos)

12. Construtora Monferrari Femandes Ltda, CNPJ ,MF n"05.645.46710001-02 - RS

306.094,17 Srezenlos e seis mil, novenÍa e quatro Reais e dezessete centavos)

Analisadas as Propostas das empresas que ofereceram os menores valores, a proposta da empresa

Barros e Silva Construtora Ltda. no valor de R$ 230.707,99 (Duzentos e trinta mil, setecentos e sete

Reais e noventa e nove centdvos), foi desclassificada por apresentar valor INEXEQUIVEL, em

desacordo com o Item 8.1.1.1 do EdiÍal - (O julgamento será realizado com base no art. 49,inciso

il, § l', letra b, da Lei Federal 8.666/93, ou seja, "b" (valor orçado pela administração).

de 05 tlius úteis a contar da publicação desta At*

2" ocada: Darrasco Construtora Ltda, CNPJMF n'18.905.54410001-58 - -RS

7,36 (Duzentos e sessenta mil, oitocentos e únte e sete Reais e trinto e seis cenÍavos)
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3u colocada: Excelência Incorporadora e Comércio EIRELI, CNPJ /MF n'
30.177.39910001-29 - R8 270.420,66 (Duzentos e setenta mil, quatrocentos e yinte Reais e
sessenta e seis centavos)

Os envelopes de Proposta das empresas: Macro Construtora e Engenharia Ltda, MV Construções e
Projetos EIRELI, MJ Ribeiro - Comercial Centro Sul EIRELI-ME e Prime Engenharia EIRELI.
que foram INABILITADAS, estarão disponíveis para serem retirados pelas mesmas após o
encerramento do procedimento licitatório, lacrados como foram entregues à Comissão.

Ato Contínuo será publicada a Ata de Julgamento das propostas apresentadas pelas empresas.
Ficando intimadas as empresas participantes. para caso queiram RECORRER, nos termos da Lei no

8.666/93, desta decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do aviso de resultado
encamiúado às empresas paÍicipantes.

A Ata será enviada para as empresas participantes pelo e-mail informado pelas mesmas e também
será encamiúada para ser dil,ulgada no site da SEDUC.

Nada mais havendo a rclatar, a Comissão Especial de Licitação, encerra os trabalhos às 10h30min,
com a lavratura desta ata, que vai assinada pelo Presidente e membros da Comissão presentes.

Mrircia Ap da Gontijo de Deus

Membros: Ana Paula Bastos Aranha Reis

Adriana Carvalho Teles Oliveira - -
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Fábia Cristina Soares da Silva

Joelma Maria Mendes Resende ' Ir.\ I
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Comissão Especial de Licitação do Conselho Regional de Educação da Subsecretaria

Metropolitana.
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Presidente da Comissão Especial de Licitação
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