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EDTTAL
DE LlcrrAçÃo No:Íaãor
CQNVITË
MODALIIIADE:
nO TIPOMENCIR
PREçOGLOBAL
PROCESSO No: 2307359107

ATA DE REUNÁO E JULGAMENTO
As quinzehoras(15h00)do dia vintee novede outubrodo anode
(29.10.07),
de Licitação,
doismile sete
na salade reuniãoda Comissão
Permanente
situadano ío (primeiro)andar do Anexo ll do Tribunalde Justiça,à Rua 18,
pública,
no508,SetorOeste,em Goiânia-GO,
o Presidente,
reuniram-se,
em sessão_
PERMANENTE
DE
Sr. CézarMartinsde Araújo,e demaismembrosda GOMISSAO
para
LfCITAçÃO,
realização
dos atosreferentes
ao GONVITE,DO TIPO MENOR
PREçO GLOBAL de no 122107,que tem por objetoa execuçãode obra de
remanejamento
do espaçofísico da recepçãoda Presidência
do Tribunalde Justiça
do Estadode Goias.A horamarcada,foramrecebidos
envelopes
das empresas:
os
MapeConstruções
Ltda,TécnicaEngenharia
e Serviços
Ltda,AvanteConstruções
Ltda, Prestacional
Mata Tudo Bem DedetizaçãoLtda, Técna EngenhariaLtda e
BarcelosReformadora
Ltda.Deu-seinícioà sessãocom a aberturados envelopes
e
contendoas documentações
e propostasde preços,sendoos mesmosverificados
pelosmembrosda ComissãoPermanente
rubricados
de Licitaçãoe peloslicitantes
presentes.A empresaBarcelosReformadoraLtda, foi inabilitadapor deixar de
tecnica
cumpriro item 14.2letra"a" do edital(apresentou
atestadode capacidade
portão
portanto,
instalação
do
objeto
da
comprovando
a
de
diferente
eletrônico,
presente licitação).A documentaçãohabilitatoriadas demais empresas
participantesatenderamplenamenteo que foi exigido no edital. Os valores
ntadosnas prooostas.
oelasemoresashaLrilitadasforam
VALOR

EMPRESA

MapeConstruções
Ltda
f *J^oì* '"ir'),*
AvanteConstruções
e ServiçosLtda

R$ 4.949,46
R$ 5.446,21

R$ 6.078,06
R$7.188,85
TécnaEngenharia
Ltda
t\ ' r t \
;ü?)il
no edital
DECIDIUa Comissão.com base no clitério de julgamento
uloamentoestabelecido
Ltda , no valor
JULGARVENCEDORA
a propostada empresaMapeConstruções
totalde R$ 4.949,46,(quatromil, novecentos
e quarentae novereaise quarentae
mil,
seis centavos),consignandoa mesma o valor total de R$4.949,46(quatro
quarenta
quarenta
novecentose
e nove reais e
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,lavreia
presenteata, que lida e aprovada,será assinadapeloslnfembrosda Comissão
José
Permanentede Licitaçãoe pelos presentes.Eu, ^.1{:-.(Mauro
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