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andar Anexo

do
ll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, ne508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,
pelo DecretoJudiciário
designado
ne 1.124107,
e equipede apoio,pararealização
dos atos referentesao PREGÃa PRESENC//AL
DO TIPOMENORPREçO POR
LOTE de ne085/07,que tem por objetoa aquisiçãode materialparamanutenção
preventiva
e corretivadas centraisde ar condicionado
e seusperiféricos.
O aviso de
licitaçãofoi publicadono Diário Oficial ne 20.184 em 07 de agostode 2007,e
disponibilizado
no site W*tt.çe.çgyt.WgrtganwttdIhtpcryrdttctêcae..
Parasecretariar
os trabalhosfoi designadoo servidorMauroJosé Fernandes.
Abertosos trabalhos,
foramcredenciados
os representantes
dasem
Representante
RECOMP
RECONSUL
COMPRESSORES

Maurinho
AlvesdeSouza

HEINRICM
H IJOLARIO

SérgioMarcosCarneiro
Francisco
Leopoldo
de Oliveira
Lima
CleyWalgner
SaraivaPinheiro

AR OESTESISTEMAS
TERMICOSLTDA-ME
MULTIDATAS
INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA
GRBS- COMERCIO
E ASSESSORIA
EM
INFORMATICA
LTDA

JulianaJoséVaz

MBSDISTRIBUIDORA
COMERCIAL
LTDA

FabianoCândidoSoares

Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostasde preços.O pregoeiro,
que o procedimento
esclareceu
seriarealizado
levando-se
em consideração
o menor
preçopor lote.As propostasforamanalisadasem conformidade
com o exigidono
Edital.As propostasapresentadas
pela empresa MULTIDATAS
INDUSTRIAE
por não
COMERCIOLTDA, relativasaos lotes 1, 3 e 5, foramdesclassificadas
apresentarem
as marcasdos produtos.O representante
da empresaAR OESTE
TERMICOS
SISTEMAS
LTDA-MEsolicitoua exclusãoda sua proposta,referenteao
lote 06 (seis),alegandoque a estimativaapresentada
pelaAdministração
parao
referidolote e, de consequência,
por sua empresa,foramcotadosem discordância
com os valores de mercado,o que foi aceitopelo pregoeiro. Prosseguindo
os
trabalhos,fez-sea leiturados preçosofertadospelasempresasclassiÍicadas.
Em
seguidapassou-seà fase da lancesverbaiscujosvaloresestãodemonstrados
em
documentoanexo.Sagraram-se
vencedorasas empresasRECOMPRECONSUL
COMPRESSORES
LTDA,
COMERCIAL
, no lote01 e 05; MBSDISTRIBUIDORA
NOIOIE02; AR OESTESISTEMASTÉRMICOSLTDA .ME. NOIOIE03. U.
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Passou-se,à aberturados envelopesde habilitação.
A documentação
estavaem
conformidade
o objetoda
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiro
adjudicou
da sequinte
forma:

Empresa
RECOMP
RECONSUL
COMPRESSORES

R$ 2.004,75
R$ 3.374,52

MBSDISTRIBUIDORA
LTDA
COMERCIAL
AR OESTESISTEMAS
TERMICOSLTDA-ME

AROESTESISTEMAS
TERMICOS
LTDA-ME

R$24.000,00

RECOMPRECONSUL
COMPRESSORES

R $ 8 . 11 8 , 0 0

ValorTotaldos ltens

R$45.147,27

(quarentae cinco
Totaliza a presentelicitaçãoa importância
de R$45.147,27
mil, cento e quarentae sete reais e vinte e sete centavos).O pregoeiro
questionou
quantoa possibilidade
de recursos,nada sendo
de interposição
peloslicitantes
presentes.
que os produtos
respondido
Esclareceu,
o Pregoeiro
oÍertados
deverãoser entregues
em conformidade
como exigidono Edital,sendo
aplicapo,em casode não cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamaishavendoa
ser trfltado,o Pregoeiro,declarouencerradaa presentereunião,e para constar,

lavreija preselte-Ata, que lida e aprovada
Eu,
será assinadapelospresentes.
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VìctorAguiàr $árdimde Amorim
Equipede apoÌo
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