
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 065/07 
MODALIDADE: CONVITE DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL  
PROCESSO Nº: 2229412/2007 
 
 

ATA  DE  REUNIÃO  E  JULGAMENTO 

 
 
                         Às  quatorze horas (14h00) do dia vinte e oito  de junho do ano de 
dois mil e sete (28.06.07), 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 065/07, destinado a contratação de serviço de buffet, para 
realizaçãode café-da-manhã e almoço para  a colônia de férias do Poder Judiciário. 
À hora marcada, foram recebidos os envelopes das empresas,  Alfa Eventos Ltda, 
Status Promoções e Eventos Ltda e CSF- Alimentos e Serviços Ltda. Deu-se início à 
sessão com a abertura dos envelopes contendo  documentação e propostas de 
preços sendo os mesmos verificados e rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. A Comissão após analizar a 
documentação apresentada pelas licitantes decidiu declarar  vencedora a proposta 
da empresa  Status Promoções e Eventos Ltda, consignando a mesma o valor total 
de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Totaliza a presente Licitação a 
importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). As empresas licitantes 
apresentaram desistencia, de forma expressa,  ao direito de recorrer das decisões 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, referente a documentação de 
habilitação e propostas de preços. 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. 
 
 
 

   Cézar Martins de Araújo 
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