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ATA DE REALtzAçÃo DE pRecÃo pRESENctAL

Às nove horas (09h00) do dia 24 de março do ano de dois mit e
oito (24.03.08), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1o
(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 Pregoeiro, Sr. Alexandre Borba
de Brito, designado pelo Decreto Judiciário no 238/08, e equipe de apoio, para
realização dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCTAL DO T\PO MENOR
PREçO GLOBAL de no 006/08, que tem por objeto a contratação de firma
especializada em serviço de copia e confecção de chaves, instalação, abertura e
troca de segredo de fechadura. O aviso de licitação foi publicado no Diário da
Justlça Eletrônico, edição no 050, em 13 de março de 2008, e disponibilizado no
site www.ti.go.gov.brlDepartamentollicltacaollicitacao. Para secretariar os
trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foi
credenciado ntante d

Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de preços.- A proposta foi
analisada em conformidade com o exigido no Edital. Proqseguindo os trabalhos,
fez-se a leitura dos preços ofertados pela empresa dassificada. Sagrou-se
vencedora a empresa GOLD SERVIÇOS DE CHAVES LTDA. Com fulcro no item
41 do Edital, o Pregoeiro questionou junto ao licitante sobre a possibilidade de
redução do preço ofertado, o que foi respondido negativamente. Passou-se, à
abertura do envelope de habilitação. A documentação estava em conformidade com
o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação da seguinte
forma:

Totaliza a presente licitação a importância de R$ SO3,S0 (quinhentos e
sessenta e três reais e cinqüenta centavos) mensais e R$ 6.762,00 (seis mil,
setecentos e sessenta e dois reais) anuais. O Pregoeiro questionou quanto a
possibilidade de interposição de recurso, nada sendo respondido pelo licitante
presente. Esclareceu, o pregoeiro que os produtos ofertados deverão ser entregues
em conformidade com o exigido no Edital, sendo aplicado, êffi caso de não
cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro
declarou encerrada a pregente reunião e, para constar, lavreft a, presentq Ata, que

nc o represe eoa resa.
Empresa ffippsentante

GOLD SERVTçOS DE CHAVES LTDA S EBASTIÃô LU IU-CARDOSO

Empresa vencedora Valor mensal
total

Valor anual
total

GOLD SERVIçOS DE CHAVES LTDA R$ 563,50 R$ 6.762,00
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