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EDITAL DE L|çITAÇAO No: 1S7/t)ï
MODAilDADE: pneçÃo pnrïsgru#rÁÍ- oo rípo lbrrrìion pRFço Gr,oaÁf,
FRQCE$$Q No: 22990SAl2Cl0?

ATA DE REALTZAçÃO DF pREcÃO pneSENctAL

As nove horas (Cr9h00) do dia 19 de outubro do ano de dois mil e sete
(19.10.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Lici tação, no 1o
(primeiro) andardo Anexo l l  do ïr ibunal de Just iça, à Rua 18, no 508, SetorOeste,
em Goiânia-GO, reu,",iraÍn-si, ,i)rr'. st;ssã,.: publica, o Pregoeiro, Sr. Alexandre Borba
de Brito , d,asignado pel,r Decr,*tr.r ,Juri r;iári<l ,o 1.124n7, e equiç:e de apoio, para a
realização rjos atcs pç{çpr;1i;i;; ac Pf{ËGã# PRÊStrÀrCfÁd" P(} ïïpO ft{FruOR
FRFçO GIOBÁ{., de no 1A7!07, que tem pon objeto a confecção de adesivo. O
aviso de Licitação foi publir:adr: n:' Diár,n Ofi:i l:! na |.5.?-)f/C7 enn 08 de outubro
de 20AT e rlisponibilizado no site
rtww.S.go.gav.brlDeparfamenfo/Íícftacao/Ífcfúacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor i\lauro Jose Fernan<Jes, mernbro da equipe de apoio.

Multidatas Industria e Comércin cle Mnteriais lClev Waloner Pinheiro Saraiva Lima
de Escritorio Lrda
Vidica &Vidica Lt.da Carnila Costa Santos Ribeiro
Em seguida, forarn re;c,ebidr,s,:Ìs {it; i 'üiúpÇ$ "ie.; prcposla de preços. Í--rocedeu-se, a
abertura dos envelopes de preços das {di'ripresas credenciadas. o Pregoeiro,
esclareceu que o procedir,rerr.c seria rr:aljz;ado levando-se ern consideração o
menor preço global. As prcrpcstas íorarn analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido r,c EcJital. Prcss;egulndo os trabaliros, fez-se a leitura
dos preços ofertadrs" C nregoeiro quesitionou quanto a possibiliCa"l,r de redução de
preço o que foi res;prndioo rlÉ;gãïlvêrrìente. Sagrou-se vencedora a empresa
Vidica & Vidica Ltda. Passüu-seì, então, Ée airerture dc envelope de habilitação. A
documentação estava ern ;,::rrÍcrrnidade ccÌ:n (r erigido no Ëdital. For fim, o

ip_qtllqll'qoq o opleJo dlllçila&4c dq sçiglriIiq{oq!a,

I f ,"r.!iii 'íiiËâ ]\'alor Total

Vidica &VidicaLtda RS 1 .470.00

ão.ë*si##
Totaliza a presente l lcitaçiir: { i iniportâlrcia de R$1.470,00 (um mil,
quatrocentos e setenta reaisi)i. O íri'eqc,ejro questionou qur.lnto a possibiiidarj,a de
interposição de recursos nÍ:rr-!(.i sÈ,ir-',ü resp,jlllirlg pek:s ilr-:iiantes presente.
Esclareceu o Ërergoeiro, que os pio,:í;{os oíenta{.los Ceveráo r,er entregues em
conformidade conl o erxigiciri no Ëdltal, s;endo aplicadol erí 'ì caso de não
cumprimento, as rnedioas-cai::rieis. l\ada n";ais lravenclc, a sçr tratarlo o Pregoeiro
declarou encerrada a p e r*urrlirl, e parê corìstar, lavrdi a presente Ata, que
lida e aprovada será
José Fernandes),
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ada peic,s presenles. Eu, (Mauro


