
PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Ata de Realização da Tomada de Preços nº 036/2017
Processo 201610000020579.

Aos  cinco  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezessete
(05.12.2017), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada no
3º (terceiro) andar, do Anexo I do Tribunal de Justiça, à Rua 19, Q.A8, Lt. 06, Setor
Oeste, em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, os membros da Comissão
Permanente de Licitação, designados pelo  Decreto Judiciário nº 570/2017, para a
realização dos atos referentes à Tomada de Preços de nº 036/2017, do tipo menor
preço, regime de execução – Empreitada por preço Global,  que tem por objeto  a
contratação de empresa especializada para execução da obra de substituição do
reservatório metálico e reforma do reservatório enterrado e da casa de bombas do
prédio do Fórum da Comarca de Valparaíso. Á hora marcada foi iniciada a sessão. O
aviso de Licitação foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, Diário Oficial,
Jornal Diário do Estado e no site www.tjgo.jus.br. A Comissão aguardou, por 1 (uma)
hora,  pelos  licitantes.  Tendo  em  vista  o  não  comparecimento  de  nenhum
interessado, o Presidente da Comissão declarou a presente licitação deserta. Nada
mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Presidente  da  Comissão  declarou  encerrada  a
reunião,  e  para  constar,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após  lida  e  aprovada,  será
publicada  no  Diário  de  Justiça  Eletrônico.  Eu,  (Elma  Guimarães),  Secretária  da
Comissão Permanente de Licitação, que a subscrevi.

Rogério Jayme
Presidente da CPL

Rogério Castro de Pina
 Membro da CPL

Colombo Molchan Neto 
Membro da CPL
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