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MODALIDADE:
TOMADADE PREçOS,DO TIPO MENORPREçO, REGIME
poR pREÇo cLoBAL
DE EXEcuçÃo EMeRETTADA
ASSUNTO:
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PROCESSONo2330211107

ATA DE REUNIAO
E JULGAMENTO

Aos03 diasdo mêsde dezembro
do anode doismile sete(03.12.07),
na salade reuniãoda Comissão
andardo anexoll do
de Licitação
no 1o(primeiro)
Tribunalde Justiça,à rua 18, no508,SetorOeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se
os
membrosda ComissãoPermanentede Licitaçãopara dar prosseguimento
aos
trabalhosreferenteà Licitação144107
de
Preços,
do
Tipo
na
modalidade
Tomada
,
Menor Preço,regime de execução- empreitadapor preço global, destinada
construção
do Prédiodo Fórumda Comarcade Joviânia-GO
Analisada
a proposta
vencedorae os questionamentos
feitos pelos demais licitantes,a Comissão
Permanente
de Licitaçãoresolveudesclassificar
a propostada empresaConstrutora
FerreiraLtda,pelo descumprimento
contidasno item 23 letras"e"
das exigências
(ptanitha de orçamento analítico, nos moldes da apresentadapeto Tribunal de Justiça,devendo
constar, além da relação dos servços, os materiaise os equipamentoscom os respectivospreços
unitarios e totais, valor do BDI (apresentação obrigatória da composição) e preço total) e "f'
(orçamento sintético, constando o percentual de henefícios e despesas indiretas (BDI) e preço

total).Levando-seem consideração
no
os critériosde julgamentoestabelecidos
Edital,a ComissãoPermanente
a proposta
de Licitação,decidiujulgarvencedora
(um
da empresaSpoengeEngenhariaLtda no valor total de R$ 1.394.872,10
milhãotrezentose noventae quatromil, oitocentose setentae dois reaise dez
(um milhão
centavos),consignando
a mesmao valor total de R$ 1.394.872,10
trezentose noventae quatromil,oitocentos
e setentae dois reaise dez centavos).
Totaliza a presente Licitação a importância R$ 1.394.872,10
(um milhão
trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez
que a decisãoprolatadana
centavos).Nada mais a observar,determinou-se
presenteata seja divulgadano DiárioOficial,do Estado,na internet,no endereço
e afixadano quadrode avisos
da Licitaçãolocalizadono térreodo edifíciodQ Palácioda Justiça.E, paraconstar,
lavrei a presenteata, que lida e aprovada
i berá assinadapelos membrosda
*
- ---.(MauroJosé Fernandes),
Comissão
Permanente
de Licitação,Eu,
; :=
que a subscrevi. i
Secretário
da Comissão,
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G F A F I C AD O P O D E R J U D I C I A R I O

José EduardoPerottoLobo
Membro

