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EDITALDE LICITAç{O Ne:105/07
qREçOpOR ITEM
FRESETVCTAL
Ifi0DALIDADE'PRECÁO
OA npe ÂfErVOB
PROCESSONe:2295008n00?

pneSENCTAL
ATADEREALTZAçÃO
DEPREGÃO
Às nove horas(09hOO)
do dia 03 de outubrodo ano de dois mil e sete
(03.10.07),
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
no 1e (primeiro)
de Licitação,
ll doTribunal
andardoAnexo
deJustiça,
em Goiânia-GO,
à Rua18,ne508,SetorOeste,
peloDecreto
reuniram-se,
em sessãopública,
o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,designado
Judiciárione 1.124107,
e equipede apoio, para a realizaçãodos atos referentesao
que tem por
FRE$ÃOpBESEfVetÁ
L EA nFQ Ít{EfVOBFFEçU FOR ITEârt,
de ne 1O5tO7,
parachillere óleoparatransmissão
objetoa aquisiçãode óleosintético
ne90 ou 140.O
avisode LicitaçãoÍoi publicadono DiárioOficialne 20.215/07em 20 de setembro de
2OO7e disponibilizadono site wrrr.Íf.gagor.fulDepartarnentorlieib,ca,ülicttr,eao.Para
secretariaros trabalhosfoi designadoo servidorMauroJosé Fernandes.Abertosos
trabal
foramcredenciados
os
tes das
Empresa
Representante
MBS-Distribuidora
ComercialLtda
FabianoCândidoSoares
., /
COPEL Comercial
de PeçasLtda
Martins
Rabelo {'áaU ,
Antônio
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços das empresas
Procedeu-se
credenciadas.
a aberturados envelopesde preços.O Pregoeiro,
esclareceu
queo procedimento
levando-se
seriarealizado
o menor preçopor item.
em consideração
As propostasforamanalisadasem conformidade
com o exigidono edital.Prosseguindo
os trabalhos,fez-sea leiturados preçosofertadospelas empresasclassiÍicadas.
Não
quantoá possibilidade
houveram
lancesparao ltem01 (um).O pregoeiroquestionou
de
preços
pelo
redução dos
nos dois itens, sendo respondidode forma negativa
representante
da empresa.Sagrou-sevencedoraa empresaCOPEL- Comercialde
PeçasLtda.Passou'se,então,à aberturado envelopede habilitação.
A documentação
pregoeiro
estavaem conÍormidade
com o exigidono Edital.Porfim, o
adjudicouo objeto
forma:
o da seouinte
ValorTotal
Item
Empresa
RS3.040.00
COPEL- Comercial
de PeçasLtda
R$ 108,00
COPEL- Comercial
de PeçasLtda
R$ 3.148,00
Valortotal

(trêsmil,centoe quarenta
Totalizaa presentelicitaçãoa importância
de R$3.148,00
questionou
quantoa possibilidade
de recurso
e oito reais) . O pregoeiro
de interposição
peloslicitantes
que
produtos
presente.
pregoeiro
nadasendorespondido
os
Esclareceu,
o
ofertad_os
deverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,sendo
previstas
no Edital.Nada
em casode não cumprimento,
aplic
as medidascabíveis,
presente
reunião,e para
mais
a ser tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa
cons , favreia oresenteAta, que lida e aprovadaserá assinadapelospresentes.Eu,
,''=----.-'(MauroJosé
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