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EDITAL DE tlClTAçAO lS: 101107
MQDALIDADE:FREG/IIO FRESETìÍCTÁ L gA NPO ÂfEIVOF PREçO FOF ITEFT
PROCESSO lÉ: 22881 17 X20Or

ATA DE REALTZAçAO DE PREGAO PRESENCTAL

Às nove horas (09h00) do dia 25 de setembro do ano de dois mil e sete
(25.09.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1e (primeiro)
andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, ne 508, Setor Oeste, em Goiânia-GO,
reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Eduardo Perotto Lobo, designado
pelo Decreto Judiciário ne 1.124107, e equipe de apoio, paru a realizaçâo dos atos
referentes ao FREGÃO PRESEVCTÁ L Em TÍFO MENQR PREçO POF ITEM de e 1 O1lO7,
que tem por objeto a aquisição de colchão de espuma. O aviso de Licitação foi publicado
no Diário Oficial ne 2O,21O|O7 em 13 de setembro de 2OO7 e disponibilizado no site
www,tf.ga.gov.brltìeparta,nrlnto/lltretë,eao1llicfttaeao. Para secretariar os trabalhos Íoi
designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram credenciados

das

Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preços. O pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o menor
preço por item. As propostas Íoram analisadas em conformidade com o exigido no edital.
Prosseguindo os trabalhos, Íez-se a leitura dos valores ofertados. Passou-se a fase de
lances verbais, cujos valores estão demonstrados em documento anexo. Sagrou-se
vencedora a empresa, MBS - Distribuidora Comercial Ltda. Passou-se, então, à abertura
do envelope de habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no
Edital. Por fim nte forma:

MBS - Distribuidora Comercial Ltda

Valor Total
Totaliza a presente licitação a importância de R$ 3.285,00 (três mil, duzentos e
oitenta e cinco reais). O pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de
recursos, nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu, o pregoeiro que

ofertados deverão ser entregues em conformidade com o exigido no Edital,
sendo apli em caso de não cumprimento, as medidas cabíveis, previstas no Edital.
Nada mais a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião, e
para cons , lavrei a Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.
Eu, (Mauro José Fernandes), Secretário desta reunião, que a

Maria Lúci
-c{r-r\---- 

<L--..--_-

VeigaNardim Mundim
Pregoeiro

:li

GSAF CÁ DO PODEE JUD C]A8IO

/ (

OS em
Empresa Representante

MBS - Distribuidora Comercial Ltda Fabiano Cândido Soares
Carvalho e Costa Comercial Ltda Gean Paulo da Costa

R$ 219,00 R$ 3.285,00
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