
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

Carta Convite 002/2021 
 
Data: 14 de Julho de 2021 

Horário: 10:00 
Processo Portaria  nº: 2020 0000 604 .4222 
Processo Projeto nº: 2021.0000.602.2269 
 

 Objeto: Contratação de pessoa jurídica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio 
Estadual Mingone I, no Município de Luziânia - GO 

Aos 14 dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, na Sede da Coordenação Regional de Educação de 

Luziânia, na forma da Lei Federal nº 8.666/1993, os membros da Comissão de Licitação, instituída 

pela Portaria nº 001/2021, de 24/03/2021, se reuniram para a realização da sessão pública de 

recebimento dos envelopes contendo a Documentação e Propostas de Preços alusivas à Licitação em 

comento, cujo valor estimado da contratação é de R$ 291.240,73 (duzentos e noventa e um mil, 

duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos). A presente licitação teve sua publicação 

divulgada por meio no site da Secretaria de Educação www.educacao.go.gov.br, no dia 06/07/2021, 

no mural da Coordenação Regional de Educação de Luziânia, no mural da Prefeitura Municipal de 

Luziânia no dia 07/07/2021. Foram convidadas a participar do Convite as empresas Verdant 

Engenharia EIRELI CNPJ 29.270.046/0001-02, DLC Construtora EIRELI-ME CNPJ 18.990.319/0001-77,  

WIN Construtora CNPJ 32.470.212/0001-29 e Integral Engenharia (Lustosa & Soares Ltda), CNPJ 

41.990.141/0001-86. Com 15 (quinze) minutos de tolerância do horário preestabelecido, conforme 

item 5.4 do Edital, considerando que compareceu apenas a empresa convidada Verdant Engenharia 

EIRELI CNPJ 29.270.046/0001-02 e nenhuma empresa interessada em participar do certame regido 

pelo Edital Convite 002/2021, a Comissão Especial de Licitação, declarou a LICITAÇÃO FRACASSADA, 

decidindo pela necessidade de repetição do Convite, em ato a ser previamente fixado e divulgado. 

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião, da qual para relatar os fatos, lavrou-se a 

presente Ata, que segue assinada pelos Membros da Comissão Especial de Licitação.  
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