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ATA  DE  REUNIÃO  E  JULGAMENTO 
 
 
                           Às quatorze horas (14h00) do dia nove de maio do ano de dois mil 
e sete (09.05.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,   
situada no  1º  (primeiro)  andar  do  Anexo  II  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 COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO,  para realização dos atos referentes ao CONVITE, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL de nº 013/07, que tem por objeto a execução dos serviços de 
ampliação do sistema elétrico com instalação de 07 pontos para ar condicionado no 
Fórum da Comarca de Hidrolândia , conforme especificado nos anexos do edital. À 
hora marcada,  foram recebidos os envelopes das empresas: FGP Montagens 
Eletromecanica Ltda  e São Francisco Instalações e Consultoria Técnica Ltda. 
Diante da demonstração de desinteresse por parte das demais firmas convidadas 
(foram convidadas oito Empresas do ramo, além do que o aviso desta licitação foi 
divulgado no site do Tribunal de Justiça, na pagina da Licitação), a Comissão 
resolveu dar prosseguimento ao certame com apenas duas proposta apresentadas. 
Deu-se início à sessão com a abertura 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 
habilitatória de todas as empresas participantes atenderam plenamente o que foi 
exigido no edital. Os valores apresentados nas propostas, pelas empresas 
habilitadas foram:  

EMPRESA VALOR 

FGP Montagens Eletromecanica Ltda R$ 7.529,34 

São Francisco Instalações e Consultoria Técnica Ltda R$ 5.799,81 
DECIDIU, a Comissão, com base no critério de julgamento estabelecido no edital,  
JULGAR VENCEDORA a proposta da empresa São Francisco Instalações e 
Consultoria Técnica Ltda, no valor total de R$5.799,81(cinco mil setecentos e 
noventa e nove reais e oitenta e um centavos),  consignando a mesma o valor 
total de R$5.799,81(cinco mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um 
centavos). Totaliza a presente licitação a importância de R$5.799,81(cinco mil 
setecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). E, para constar, 
lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes. Eu, ___________ (Mauro 
José Fernandes), Secretário da Comissão,  que a subscrevi. 
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