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IIIOIIALIIIAIIE: CONVITE DO TIFQ MENOR FREçO,REGIME tlE EXECUçÃO
.EMFREITABA FOR MENOR PREçO GTQBAL
PROCESSO Na:23604r1 f200?

ATA DE REUNÁO E JULGAMENTO

As nove horas (09h00) do dia quatorze de dezembro do ano de
dois mil e sete (14.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada no 10 (primeiro) andar do Anexo l l  do Tribunal de Justiça, à Rua 18,
no 508, Setor Oeste, em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Presidente,
Sr. Cézar Martins de Araújo, e demais membros da GOMISSÃO pERMANENTE DE
LICfTAçÃO, para realização dos atos referentes ao CONVITH tlo TIFO MHNOR
FREçO, REGIME nE EXECUçÃo-EMFREITAnA FeR iltENeR FREço GLoBAL
de no 159107, que tem por objeto a execução de obra para reforma do Juizado da
Infância e Juventude da Comarca de Anápolis-GO. Deu-se início à sessão com a
abeftura dos envelopes contendo as documentações e propostas de preços, sendo
os mesmos verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelos licitantes presentes. A documentação habilitatoria de todas
licitante atenderam plenamente o que foi exigido no editat, sendo pois habilitadas.
Os valores apresentad

JULGAR VENCEDORAproposta oa empresa Construções e Serviços Ltda
no valor total de R$27.953,34 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e trêó reais e
trinta e quatro centavos). Totaliza a presente licitação a importância de
R$27.9qQ,34 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e
quatro {èntavos). E, para constar, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será
assinada\peJOs" m-e-mbros da Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes.
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vatores apresentaoos nas propostas, pelas empresas habilitadas foram:
Empresa Valor Total

Avante Construções e Serviços Ltda " { I, Ã
:  t l

R$27.953,34
AFP Construtora Ltda R$29.909,09
RCG Engenharia Ltda R$31.540,05
Mape Construções Ltda ' '  ,a,lurO i,, j 1/ .,, \ ,,n,'naan,.,..,{2 R$32.000,00
AP Construtora Ltda R$32.1 90,60
RAE Engenharia e Tecnologia de construções Ltda l,-l R$35.93 5,29
DECIDIU, a Comissão, com
JULGAR VENCEDORA a pro

base no critério de julg/mbnto esl
posta da emoresa Avante Construc

,abelecido no edital


