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ED]TALNS

: 02S07

MODALIDADE

: PREGÃOPRESENCIAL
DO NPQ MENORPREçCIGLOBAL

PROCES$O]S

: 2165449P@7

ATADEneuuÃo

As dezesseis
horas(16hOO)
do dia 23 de agostodo anode doismil e
sete (23.08.07),
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1e
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18,na508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJaymee
equipe de apoio, designadospelo DecretoJudiciárione 1.124107,
para dar
sequênciaaos atos referentesao PREGÃOPRESENCIALDO nPO MENOR
PREçO GLOBAL,de ne O23lO7,
que tem por objetoa contrataçãode empresa
especializada
na execuçãode tareÍasde ascensorista,
chapalcarregador,
copeiro,
cozinheiro,
garçon,porteiro/garagista,
eletricista,
encanador,
técnicoem teleÍoniae
telefonista,a serem prestadasem prédiosdo Poder Judiciáriolocalizadosem
Anápolis,Goiâniae RegiãoMetropolitana.
A realizaçãoda sessão deu-se em
observância
ao despacho
ne3.051/2007,
da Diretoria
Geraldo Tribunalde Justiça,
determinandoa extinçãodos eÍeitos da adjudicaçãoe, por consequência,
a
retomadada seleçãoda melhorproposta,
sendorenovadas
as etapasde conclusão
do certame,com a aberturado envelopede documentação
da empresaclassiÍicada
em 2e (segundo)lugar na fase de lances,e assimsucessivamente,
até que se
encontreuma que atendaa todas as condiçõesde habilitaçãoexigidasno ato
convocatório.
Para secretariaros trabalhosfoi designadoo servidorMauroJosé
Fernandes,membroda equipede apoio.Abertosos trabalhos,na presençada
representante
da empresaVIP LIMPEZAESERVIÇOS
LTDA,SraGloriaAntôniada
Fonseca,procedeu-se
a aberturado envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conÍormidade
com o exigidono Edital.O Pregoeiro,
em atendimento
ao
dispostono artigo4eda Lei ne 10.52012002,
questionou
à representante
da empresa
VIP LIMPEZAE SERVIÇOSLTDA quantoa possibilidade
de reduçãodo valor
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ofertado na fase de lances, o que foi respondidode Íorma afirmativa.A
representante
confirmoua possibilidade
de reduzi sua propostaaos valoresde
(duzentose trintae um mil reais)mensale R$2.772.000,00
R$231.000,00
(dois
milhõessetecentos
e setentae dois mil reais)anual,valoresestes,iguaisaos
ofertadosna Íase de lancespela empresaMULTCOOPER
COOPERATIVA
DE
SERVIÇOS
LTDA.No mais,afirmouestaressevalorno limitedaspossibilidades
da
empresaparaa prestaçãodos serviçoscom os padrõesde qualidadenecessários.
Porfim,o pregoeiro
adjudicou
o objetoda licitação
da seguinte
Íorma:
Empresa
vlP LTMPEZAE
SERVTÇOS
LTDA

Ye9r1;14

Valormensal
R$231.000,00 R92.772.000,00
l

Totafiza a presentelicitaçãoa importânciade R$2.772.000,00
( dois milhões,
setecentose setentae dois mil reais). Esclareceu
o Pregoeiroque os serviços
deverãoser prestadosem conformidade
com o exigidono Edital,sendoaplicado,
em caso de não cumprimento,
as medidascabíveis.Nada mais havendoa ser
tratadoofRregoeiro
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavreia
presenteI Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,

subscrevi.

MariaLúciada VeigaJardimMundim
Equipe
de apoio
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