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EDITALDE LICITAç{O Ne:09ü07
MODALIDADE:PFFGAO
FRESEíVCáAL
sA nPO &tiEffOaflïEpO
PROCESSONe:224W74 /2007

ATA DE REALTZAçÃO
DE PREGÃOpneSENCtAL
As nove horas(09h00)do dia 22 de agostodo ano de doismil e sete
(22.08.07),
na salade reunião
da Comissão
Permanente
no 1e(primeiro)
de Licitação,
andardoAnexo
ll doTribunal
deJustiça,
à Rua18,ne508,
SetorOeste,
emGoiânia-GO,
reuniram-se,
emsessãopública,
o Pregoeiro,
Sr.JoséEduarclo
Perotto
Lobo,designado
pelo DecretoJudiciário
ne 1.124107,
e equipede apoio,piìra a realizaçáo
dos atos
referentes
ao FFEG/{0PRESEf'ÍCÍÁA
Oo TIqQa*eruOnPREçO,de ne09b/oz,quetem
porobjetoa aquisição
e instalação
de 01 (um)No-Breakde
Skva,comgabinete
e banco
de baterias.
O avisode Licitação
foi publicado
no DiárioOÍicialne20.184107
em 07 de
agosto

de

2OO7

e

disponibilizado

no

site

wrrw.tJ.go.gov.bíAeprtamento1lieitaeaafiicitacao.
Para secretariaros trabalhosÍoi
designado
o servidor
MauroJoséFernandes.
Abertos
foramcredenciados
os trabalhos,
os representantes
dAsempf-egqg.Empresa
CS INIJUSIRIA
INDUSTRIA
ELETROTVICN
ELETRONICA
LTDA

Representante
DIVINOEVANGELISTA
DIVINO
EVANGELISTA
NETO
N

MB C
MB
COMERCIAL
OMERCIALE
ELETRO-ELETRÔruICO
LETRO-ELETCóruAO-rrOÃ
LTDA
SUELIDE-.!E:SUS
VIEIRA
Em seguida,foram recebidosos envelopesde prõpõõiasOe preços,
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideração
o menor
preç!. As propostaÍoram analisadasem conÍormidadecom o exigido no edital
Prosseguindo
os trabalhos,fez-sea leiturado valoresofertados.Passou-sea fase de
lances verbais,cujos valores estão demostrado em documentoanexo. Sagrou-se
vencedoraa empresaMB COMERCIAL
ELETRO-EL.ETRÔN|CO
LTDA.Passou-se,então,à
aberturado envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o
exigidono Edital.lqllf n lpregqetrq qQjq_qfçqq
! ebjelldAliçjteçêq dq qegq1IelqrnaËmpresa
Total _
_Valor
MBCOMERCIALELETRO-ELETRÔITI
ICOLTDA
R$ 12.300,00i
R$ 12.300,00

Totalizaa presentelicitaçãoa importância
rldoze
de R$12.300,00
mile trezentos
reais).
questionou
quantoa possibilidade
O Pregoeiro
de interposição
nadasendo
de recursos,
peloslicitantes
presentes.
respondido
queos produtos
Esclareceu,
o pregoeiro
e serviços
ofertadosdeverãoser entreguesem conformidadecom o exigidono Edital,sendo
aplicadqem casode não cumprimento,
previstas
as medidascabíveis,
no Edital.Nada
maishpvendoa ser tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e para
constarl,,lavreì
g_presente
Ata, que lidae aprovadaserá assinadapelospresentes.
Eu,
--' (MauroJcrsóFemandes),
que
Secretário
destareunião, a subscrevi.
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VeigaJhrdimMtrndim
Eqìipede apoio

