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EDTTAL
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MOBALIDADE:pnaoÃoFRF$FÀÍcrÁr
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pneseNctAL
ATADEREALTzAçÃo
DEpREGÃo

,Asquatorzehoras(14h00)do dia 20 cleagosto do ano de doismil e
sete (20.08.07).
na sala de reuniãoclaComissãoPermanente
no 1e
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, ne508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,
pelo
designado
DecretoJudiciário
na1.124107,
e equipede apoio, paraa realizaçáo
dos atos referentesao PRËGÂ0 FRESE TçfÁL ü0 TIqQ fitErìr(,Ë PBEçO pQR
LQTE,de nq 081/07,que tem por objetoa confecçãoe instalaçãode cortinasno
fórumda Comarcade CaldasNovase aquisição
e instalação
de insulfilmena Sala
de Licitação,Coordenadoria
e Centralde Compras.O aviso de Licitaçãofoi
publica<lo
no DiárioOÍicialne20.1111O7
em 19 de abrilde 2007e disponibilizado
no
site www-fi.go,gor.Ël#flquartamentülicifacaor?íeltaeata.
Para secretariar os
trabalhosfoi cesignacjo
c servidorMauroJosé Fernandes.
Abertosos trabalhos,

enta4lesdqs erypreJqslgfqMrede nclados qs repres
Ernpresa
C DIAS(PERSIANAPLAI{|=I-A)

Representante
DIAS
CLENíILSON
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pARARot\nEL
slúÉncrAMAlERrAts
E EeutpAMENTos
GoruES .'..'"./'7 .

LrDA-ME
E9_cl|rqryo

;

Empresa
f9t" I
'*-'';
,D
F,L.AI\EÌA)
I or i DrA$ípçRsu,f,l/r
lu-n,.

-

Em seguida,Íoram recebidosos envelopesde propostade preços
aberturados envelopesde oreÇosdas empresascredenpÇ
pregoetro,
esclareceuclLe o rrroceoirnento
lev
seria reairza.dc
consideraçãoo
menorpreÇopor lote. As oropostasforam analisadas erì't conÍormidade
com o
exigidotto Edital.Prosseguindo
preços
os trabalhos,
fez-sea leiturados
ofertados
.
Passou-se,a fase de lances verbals,cujos valores estão demonstradosem
documento
questionou,
anexo.O prel'aeií'o
a empresavencedorado lote02 (dois),
quantoa possibilidade
positivamente.
de reduçãodos preÇoso que foi respondido
pregoeiro
Aposnegociação,
o
aceitoua oÍertalevanrjoermconsideração
o valorda
últimaaquisição,Íeita.em 03 de maio do correnteano, clrjo rralordo m2 (metro
quadrado)
Íoi de R$35,00(trintae cinco reais),para irrstalação
em Goiânia-GO.
Sagrou-sevencedora
a ernpresa
C DIAS(PE:RSIANA
P!-ANETA),
noslotes01 e 02.
Passou-se,eritão, á aDerturarjc' enveiopede habilrtação.
A documentação
r:stavaem conforrnÌdacle
habilitatoria
com o exiç1ido
no Edital.Por fim, o pregoeiro
objefoÇalicitaçáod4 segqjryeJorrna,
Sdiqdic-orlo

02

1

C DIAS(PERSlAl.lA
PLANËTA)

/ !7

r

---t7 .,
'Valor-fotatu

i
-

valorTotal
n$ 14.48togl
R$ 7gg,gzi
R91S.296,00
\^
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(quinzemil,
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade lR$15.286,00
questionou
quanto
e oitentae seisreais).O Pregoeiro
duzentos
a possibilidade
de
interposição
de recursosnada sendo respondidopelos licitantespresente.
queos produtos
Esclareceu
o pregoeiro
deverão
serentregues
e serviços
oÍertados
em conÍormidade
com o exlgidono Edital,sendo afllicado,em caso de não
cumprimento,
as medidascabíveis.
Nadamaishavendof, ser tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e para constar,lhyrçL_apresente
Ata, que
(MauroJosé
lidae aprovadaseráassinadapelospresentes.
Ei..l,
___
quea subscrevi.
Fernandes),
Secretário
destareunião,

o,.J;otâ;rúilir"
lu;ou
Equipede Apoio
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