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EDITALDEtlClTAçAOlS: 101107
MQDALIDADE:FREG/IIO
FRESETìÍCTÁ
PREçOFOF ITEFT
L gA NPOÂfEIVOF
lÉ: 2288117X20Or
PROCESSO

ATA DE REALTZAçAO
DE PREGAOPRESENCTAL

Às nove horas(09h00)do dia 25 de setembrodo ano de dois mil e sete
(25.09.07),
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
no 1e (primeiro)
de Licitação,
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18,ne508,SetorOeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. José EduardoPerottoLobo,designado
pelo DecretoJudiciárione 1.124107,
e equipede apoio, paru a realizaçâodos atos
referentesao FREGÃOPRESEVCTÁ
L Em TÍFO MENQRPREçO POF ITEM de e 1 O1lO7,
quetem por objetoa aquisiçãode colchãode espuma.O avisode Licitação
foi publicado
no DiárioOficialne2O,21O|O7
no site
em 13 de setembrode 2OO7e disponibilizado
www,tf.ga.gov.brltìeparta,nrlnto/lltretë,eao1llicfttaeao.
Para secretariar os trabalhos Íoi
designadoo servidorMauroJosé Fernandes.
Abertosos trabalhos,foramcredenciados
OS
das em

Empresa

Representante

MBS- Distribuidora
Comercial
Ltda
FabianoCândidoSoares
Carvalhoe CostaComercialLtda
GeanPauloda Costa
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostasde preços.O pregoeiro
esclareceuque o procedimento
o menor
seria realizadolevando-seem consideração
preçopor item.As propostas
Íoramanalisadas
com o exigidono edital.
em conformidade
Prosseguindo
os trabalhos,
Íez-sea leiturados valoresofertados.Passou-se
a fase de
lancesverbais,cujos valoresestão demonstrados
em documentoanexo. Sagrou-se
vencedoraa empresa,MBS- Distribuidora
então,à abertura
ComercialLtda.Passou-se,
A documentação
do envelopede habilitação.
com o exigidono
estavaem conformidade
Edital.Porfim
nteforma:
MBS- Distribuidora
R$ 3.285,00
R $2 1 9 , 0 0
ComercialLtda
ValorTotal
Totalizaa presente licitação a importânciade R$ 3.285,00(três mil, duzentos e
questionou
quantoa possibilidade
oitentae cinco reais).O pregoeiro
de interposição
de
peloslicitantespresentes.Esclareceu,
recursos,nadasendorespondido
o pregoeiroque
ofertadosdeverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,
sendoapli
em casode não cumprimento,
as medidascabíveis,previstasno Edital.
Nadamais
a ser tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e
para cons , lavreia
Ata, que lida e aprovadaserá assinadapelospresentes.

(MauroJosé Fernandes),
Secretário
desta reunião,que a
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VeigaNardim
pe de apoio

