
Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

Ata de Realização da Concorrência
Edital nº 027/2019
Processos nº 201905000172741. 

Às quinze horas do dia doze do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (15.9.2019),
na sala de reunião da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, situada no terceiro
andar do Anexo I do Tribunal de Justiça à Rua 19, quadra 8 A, lote 6, Setor Oeste, em Goiânia-
GO, reuniram-se,  em sessão pública,  os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designados pelo Decreto Judiciário nº 513/2019, para dar continuidade aos atos referentes à
Concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço global,  Edital
de nº 027/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução
de serviços especializados de engenharia, para a retomada da obra de reforma e ampliação do
prédio  do  Fórum da  Comarca  de  Catalão.  Iniciada  a  sessão procedeu-se  à  abertura  dos
envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas, nos termos da decisão
emanada pela Diretoria-Geral, no despacho que reformou parcialmente, em sede de recurso, a
decisão  da  CPL,  em  relação  à  inabilitação  da  empresa  Via  Plan  Construtora  Ltda.  As
propostas  estavam em conformidade com as exigências do edital,  sendo apresentados os
seguintes valores:

EMPRESAS VALOR PROPOSTO

1 Construtora NJ EIRELI R$1.605.426,58

2 Via Plan Construtora Ltda. R$1.612.821,97

3 Conceito Engenharia Ltda. R$1.722.045,24

4 Forte Serviços e Construções Ltda. R$1.797.849,17

5 Souza Miranda Construções Ltda. R$1.807.420,87

6 ThreeWay Construções Ltda. R$1.877.971,41

Considerados os critérios de julgamento estabelecidos no edital, bem como os preceitos da Lei
8.666/93 e  da  Lei  Complementar  123/2006,  decidiu  a  Comissão Permanente  de Licitação,
julgar vencedora a proposta da empresa: Construtora NJ EIRELI, no valor de  R$1.605.426,58
(um  milhão,  seiscentos  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  vinte  e  seis  reais  e  cinquenta  e  oito
centavos).  Totaliza  a  presente  licitação  a  importância  de  R$1.605.426,58  (um  milhão,
seiscentos e cinco mil,  quatrocentos e vinte e seis reais  e cinquenta e oito  centavos).  Foi
realizada a consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa e no Cadastro Nacional  de Empresas Inidôneas.  Nada mais havendo a ser
tratado, declarou o Presidente encerrada a reunião e para constar,  lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada,  será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação  e

Rua   19,  Qd  ,8  A  ,   lt  . 6 ,   Anexo     I     do     Tribunal     de     Justiça     do     Estado     de     Goiás     Setor     Oeste  ,   Goiânia     Goiás   –   CEP   74120-100 –   Telefone   (62)3236-2433 –   Fax   (62) 3236-2428 - _www  .  tjgo  .  jus  .  br

http://www.tjgo.jus.br/
http://www.tjgo.jus.br/


Comissão Permanente de Licitação
Diretoria-Geral

publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).  Eu, ___________________________Joana
Luiza Neta, servidora convidada a secretariar, que a subscrevi.

Rogério Jayme
Presidente da CPL

Marcelo de Amorim
Membro da CPL

Elma Guimarães
Membro da CPL
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