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EnrrAL nE LrcmeçÃo No: Ísato?
It/ilODALltlADE: CONVITE IIQ TIFO MENOR PREçO,REGlttl[E nE EXECUçÃO
-EMPREITANA POR MENQR PREçO GLQBAL
PROCESSO Nq:2$60462f200?

ATA DE REUNIAO E JULGAMENTO

Às dezesseis horas (16h00) do dia treze de dezembro do ano de
dois mil e sete (13.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada no 10 (primeiro) andar do Anexo l l  do Tribunal de Justiça, à Rua 1 8,
no 508, Setor Oeste, em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessãg pública, o Presidente,
Sr. Cézar Martins de Araújo, e demais membros da COMISSAO PERMANENTE DE
LfCfTAçÃO, para realização dos atos referentes ao CONVITH DO TIFO MENOR
PREçO, REGtifrE nE EXECUçÃO-EMFRE|TAnA FQR MENQR PREçO GLOBAT
de no 158107, que tem por objeto a execução de serviços de remanejamento do
espaço físico da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A hora
marcada, foram recebidos os envelopes das empresas: Mape Construções Ltda,
Avante Construções e Serviços Ltda, AP Construtora Ltda e São Francisco
Instalação e Consultoria Técnica Ltda. Deu-se início à sessão com nabertura dos
envelopes contendo as documentações e propostas de , senflo \s mesmos
verificados e rubricados pelos membros da Comissão P anente lde Èicitação e
pelos licitantes presentes. A documentação habililEíória de t/das \licitante
atenderam plenamente o que foi exigido no edital, is hadìliÍadas. OsValores
apresentados nas propostas, pelas empresas habilj

DECIDIU, a Comissão, com base no crité/io?e julgamento èstabelecido no edital,
JULGAR VENCEDORA a proposta da- empresa São Francisco Instalação e
Consultoria Técnica Ltda, no valortotal de R$19.999,99 (dezenove mil, novecentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Totaliza a presente licitação a
importância de R$19.999,q9 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos| E, para constar, lavrei a presente ata, que lida e
aprovada, será assinada pélos membros da Comissão Permanente de Licitação e
pelos presentes. Eu, .-i,'-- .,- .: 

-{Mauro José Fernandes), Secretário da

JOSÉ EDUARDO PEROTTO LÕEO
MEMBRO
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Valor Total

São Francisco Instalação e Consultoria Tecfica Ltda \ \ u

Mape Construções Ltda 0,;*\u,rn ur\.7ïrrun^ob. ) R$22.370,00

AP Construtora Ltda R$22.875,73

R$28.776,44


