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EDTTAL
rlE LrctTAçÃOìË:094fO?
pneoflopREsEriÍcrAL
MODALIDADE:
De rïpo âfËironpRFSoGroaÁr
PROCESSO
Ns:2263351107
ATA DE REALTZAçAO
DE PREGAOPRESENCTAL
Às nove horas(O9hOO)
do dia 14 de setembrodo ano de doismil
e sete (14.09.07),
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,no
1e (primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, ne 508, setor
Oeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,
o Pregoeiro,
Sr.Alexandre
Borbade Brito,designado
pelo DecretoJudiciário
ne 1.124107,
e equipede apoio,
para realizaçáodos atos referentesao PREGÃO PRESENC/ÁLDO TIPOMENOR
PREçO GLOBAL de ne O94lO7,
que tem por objetoa confecçãoe instalaçãode
persianaverticalde tecido.O aviso de licitaçãofoi publicado
no DiárioOficialne
20.202
em
31 de agosto de 2007, e disponibilizadono site
Para secretariar os trabalhos foi
tt{$qtí.,ÍtÍoç.o*y;pr.r?.cna4llÍttFrl.t-orficitç,çap{r-'eÍtaceo.
designado
o servidorMauroJoséFernandes.
Abertosos trabalhos,
foi credenciado
o
da empresa:
Empresa
ClemilsonDias- Persianas
Planeta -{. ,*

Representante
HalassiVieirada Silva

Em seguida,foi recebidoo envelopede propostas
de preços. o Pregoeiro,
que
procedimento
esclareceu o
seriarealizado
levando-se
emconsideração
o menor

preçoglobal.A propostafoi analisadaem conformidade
com o exigidono Edital.
Prosseguindo
os trabalhos,Íez-se a leiturados preçosofertadospela empresa
classificada.
O pregoeiroquestionou
quantoa possibilidade
de reduçãode preçoo
queÍoi respondido
negativamente.
Sagrou-se
vencedoraa empresa Ctemilson
Dias
- PersianasPlaneta.Passou-se,á abertura do envelope de habilitação.A
documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Porfim,o pregoeiro
udicouo
inteforma:
Empresa
ClemilsonDias- Persianas
Planeta

R $2 . 1 2 7 , 6 9

ValorTotal
R$2.1
27,69;
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$2.127,69
(dois mil, cento e
vinte e sete reais e sessentae nove centavos). Esclareceu,o pregoeiroque os
produtos
deverãoser entregues
em conformidade
com o exigidono Edital,
sendo apli(ado,em caso de não cumprimenlo,/fsmedidascabíveis.Nada mais

havendo
a pertratado,o Pregoeiro,
declarou
Eu,

que lida e
a prerlente-Ata,

MauroJosé

reunião,
a presente
e para
pelospresentes.
seráassinada
o destareunião,que a

r l l

ilt
,l

MariaLút
quipede apoio

PerottoLobo
JoséEdua$Uo
Equlipe
de apoìo
i
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