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ATA DE REALtzAçÃo DE pRecÃo pRESENctAL

As nove horas (09h00) do dia 10 de abri l  do ano de dois mil e oito
(10.04.08), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Sêtor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se o Pregoeiro Sr Rogerio Jqyme e equipe de apoio para
dar continuidade aos trabalhos referentes ao PREG;õO PRESE ÍCr,AÀ Í)O TïpO
ffEÂÍOR FREçO Gf.OBÁn de no 017108, que tem por objeto a contratação de
empresa para o fornecimento de pão e leite por um período de 1 2 (doze) meses,
destinado a atender aos 1o,2o e 3o Juizados Especiais Cíveis, Juizado da Infância e
da Juventude e Forum da Comarca de Anápolis. Foi aberto prazo de (08) oito dias
conforme Ata de realização do Pregão Presencial do dia 3111312ó08, para
apresentação de nova documentação escoimadas dos defeitos detectados. Das
empresas participantes, compareceu apenas o representante da empresa Kidel
Comercial Ltda, vencedor da fase de lances. Foi aberto o envelope contendo a
documentação. A licitante apresentou apenas os documentos que estavam em
desacordo com o exigido no Edital. Considerando que os demais documentos
encontram-se ainda dentro da validade, o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação
da sequinte forma:
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a presente licitação os valores mensal de R$9.036,00 (nove mil;
seis reais) e anual de R$1 Og.4gZ,00 (cento e oito mil, quatrocentos e
dois reais). Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços ofertados
ser entregues em conformidade com o exigido no Edital, sendo aplicado,
de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a ser

o Pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a
e _ Sla'- elue lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,

(Mauro José Femandes), secretário, desta reunião, que a
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Item Empresa Valor

Unit.
Valor

Mensal
Valor Anual

01 Kidel Comercial Ltda R$1,82 R$5.460,00R$65.520,00
02 Kidel Comercial Ltda R$5.96 R$.3.576,00R$42.912,00

Valor total R$9.036,00R$108.432,00


