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Data: 05 de julho de 2021
Horário: 10 horas

Processo Portaria to:2020 0000 603 .8727

Processo Projeto n': 2020.0000.603.2390

objeto: contratação de pessoa juridica de engenharia para Reforma do colégio Estadual

Maria Pereira de Vasconcelos, no Município de Luziânia - GO

Aos o5(cinco) dias do mês de julho de 2021, às 10 horas, na sede da coordenação Regional de

Educação de Luziânia, na forma da Lei Federal n" 8.666/1993, os membros da Comissão de Licitação,

instituida pela portaria rf 00112021, de Oll03/2021, se reuniram pua a realizaçáo 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$ 150.000,00 cento e cinquenta mil reais)' A

presente licitação teve sua publicagão divulgada por meio no site da Secretaria de

Educação www.educacao.so.qov.br , no dia 25/0612021,no mural da unidade Escolar Colégio

Estadual Maria Pereira de vasconcelos, da coordenação Regional de Educação de Luziânia e no mural

da Prefeitura Municipal de Luziânia no dia25lO6l2O21. Foram convidadas para participar do certame

as empresas: Fagundes comércio de Material de construção e construtora Ltda, cNPJ

41.482.081/0001-90, Construtora JR Andrade Ltda, CNPJ 24.506.188/0001-02 e Reuel Construções

e Reformas Ltda, cNPJ 22.463.733/0001-03. compareceram como interessadas, as empresas: wesley

Mattos de Queiroz EIRELI, CNPJ 27.826.620/0001-30; LE Construtora Conservação e Limpeza

EIRELI, CNPJ 33.961.058/00 01-50; CSM Construções e Comércio LTDA, CNPJ 40'997 '61310001'

60; Renova construtora EIRELI, CNPJ 36.603.111/0001-30; DLC Construtora EIRELI-ME, CNPJ

1 8.990.319/0001-77; MJ Ribeiro Comercial Centro Sul, CNPJ 22.901.29710001-07; Max Engeúaria

EIRELI, CNPJ34.671.684/0001-75eExcelêncialncorporadoraeComércioEIRELI, CNPJ

30.177 .33910001-29.. Seguindo as recomendações do Decreto Estadual, acerca do periodo de

quarenten4 devido à Pandemt a, as necessidades e exigências da OMS e órgãos da saúde para

seguança em relação ao coronavírus COVID-l9, os procedimentos foram realizados com o

recebimento e a lacração dos envelopes n" 1 de documentação, sendo acondicionados em um único

invólucro o qual foi rubricado no lacre pela Comis são, assim como os envelopes no 2 de propostas' A

Comissão de Licitação informou as empÍesas partlcipantes que no dia 0210712021,3 empresas

protocolaram a documentação e as propostas O presidente da sessão informou aos licitantes que a

Comi ssão fará análise de toda a documentação de habilitação apresentada e o resultado será

encamiúado via e-mail Para as empresas participantes e ainda, que após a conclusão da fase de

habilitação, serão abertos os envelopes de "Proposta' ' das licitantes devidam ente habilitadas. Em ato

contínuo, os envelopes no 2 de propostas ficarão em poder da Comissão até o término do período

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

e assinada" pelos Membros da Comissão EsPecial de Lic
a ente Ata, que segu


