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As l4h30m do dio l0 de Íevereiro de 2023,o comissôo permonenle de licitoçõo.

reuniu-se no Auditorio do Cômoro do Município de Aruono - Goiós, publicomenie

com o finolidode de obrir, julgor e clossiÍicor os proposios opresentodos pelos

interessodos no certome licitotório, no modolidode de Convite de no 00212023,

expedido em 03 de fevereiro de 2023, relotivo o conlrotoçôo de empreso

especiolizodo poro Reformo do piso dos gobinetes e do óreo de convivêncio do

Cômoro Municipol de Aruonõ, conforme Memoriol Descrilivo poro execuçôo de

obros e serviços de engenhorio nos dependêncios do Poder LegisloÍivo Municipol.

Iniciodos os lrobolhos o comissôo de licitoçõo constotou o presenço de lrês

empresos poro o certome que forom: REALIZA CONSTRUTORA LIDA - CNPJ:

44.076.74610001-54 (representodo por suo proprietório Keren Koroline Pereiro de

Souzo. CPF 053.149.031-99). KARINA SIIVA TOPES ElREtl - CNPJ: 23.514.93ó10001-3ó

(representodo por suo proprietório Korino Silvo Lopes, CPF 052.858.1ó1-90) e VILAS

BOAS ENGENHARTA E CONSTRUÇÃO E|RELT - CNpJ: 37.015.62210001-

01(representodo por suo procurodoro Elecy Bueno de Souzo. CPF 830.5ól .651-721,

e de posse dos envelopes de documentoçõo e proposto. Prosseguindo nos

lrobolhos o Comissõo de Licitoçoo possou o oberturo e onólise dos documenios

de hobilitoçôo, pelo que opós ossinodos lodos os documentos opresentodos por

todos os presentes, o CPL constotou o seguinle: REAUZA CONSTRUTORA ITDA. -
HABILITADA; KARINA SILVA TOPES EIRELI - INABILITADA: Ausente o Ceriidõo

Negotivo de Débitos Esloduol exigido no item 4.2, "Í" do edilol; Certidõo Negoiivo

de Débilos Municipol vencido. vltAs BOAS ENGENHARIA E CONSTRUçÃO ElREtl -
Ceriidôo Negotivo de Débitos Estoduol Vencido; Ausêncio do Atestodo de

Copocidode Técnico Operocionol conforme exigido no item 4.4 e 4.5 do edifol.

Assim. onte inobilitoçõo de 2 (duos) empresos, nos termos do ort. 22, §ó" do Lei

8.66ó/93 o licitoçõo Íoi declorodo FRACASSADA. Nôo houve monifestoçõo de

inleresse recursol por nenhum presenie. Destoco-se que opos cientificqdos do

inobililoçôo e frocosso do certome, todos os representontes dos empresos



licitontes se ousentorom do cerlome, sendo o presenie oto ossinodo openos

pelos membros do CPL. Ademois, os licitontes forom orientodos que o Cômoro de

Aruonõ reolizoró poro o objeto olmelodo no presente certome, umo Dispenso de

Licitoçõo, nos termos do Lei 14.133/21, pelo que, todos sôo oportunomente

convidodos e orientodos poro opresentoÇôo de orçomenios. Nodo mois

hovendo o trofor o sessõo foi encerrodo ôs ióh22.
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