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EDTTAL DE LlcrrAçÃo No:Íaãor
MODALIIIADE: CQNVITË nO TIPO MENCIR PREçO GLOBAL
PROCESSO No: 2307359107

ATA DE REUNÁO E JULGAMENTO

As quinze horas (15h00) do dia vinte e nove de outubro do ano de
dois mil e sete (29.10.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação,
situada no ío (primeiro) andar do Anexo ll 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 GOMISSAO PERMANENTE DE
LfCITAçÃO, para realização dos atos referentes ao GONVITE, DO TIPO MENOR
PREçO GLOBAL de no 122107, que tem por objeto a execução de obra de
remanejamento do espaço físico da recepção da Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado de Goias. A hora marcada, foram recebidos os envelopes das empresas:
Mape Construções Ltda, Técnica Engenharia Ltda, Avante Construções e Serviços
Ltda, Prestacional Mata Tudo Bem Dedetização Ltda, Técna Engenharia Ltda e
Barcelos Reformadora Ltda. 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 empresa Barcelos Reformadora Ltda, foi inabilitada por deixar de
cumprir o item 14.2 letra "a" do edital (apresentou atestado de capacidade tecnica
comprovando a instalação de portão eletrônico, portanto, diferente do objeto da
presente licitação). A documentação habilitatoria das demais empresas
participantes atenderam plenamente o que foi exigido no edital. Os valores

DECIDIU julgamento
JULGAR VENCEDORA a proposta da empresa Mape Construções Ltda , no valor
total de R$ 4.949,46, (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e
seis centavos), consignando a mesma o valor total de R$4.949,46(quatro mil,
novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Totaliza a
presente licitação a importância de R$4.949,46(qu mil, novecentos e
quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) fl,\para constar, lavrei a
presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelos lnfembros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos presentes. Eu, ^.1{:-.(Mauro José
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ntados nas prooostas. oelas emoresas haLrilitadas foram
EMPRESA VALOR

Mape Construções Ltda f *J^o ì* '"ir') ,* R$ 4.949,46

Avante Construções e Serviços Ltda R$ 5.446,21

R$ 6.078,06

Técna Engenharia Ltda ;ü?)il t\ ' r  t \ R$ 7 .188,85
a Comissão. com base no clitério de uloamento estabelecido no edital
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