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(primeiro)
andardoAnexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. José Eduardo
peloDecretoJudiciário
PerottoLobo,designado
no1.124107,
equipede apoio,e os
Alunos do curso de Gestão Pública da Universidade
Salgadode Oliveira
(UNIVERSO),
NeirivalMoraisde Souza,Alessandro
NubileBarros,AlbertoHolffam,
DouglasAnastácioMazaia, Rafhael Lemes de Oliveirae Ana Cristina D.M.
Resende.para a realizaçãodos atos referentesao PREGÂOPRESE\ICIÁÀIIO
TIPOffEfìIOR FREçO G|OEÁL de no 108107
, que tem por objetoa contratação
de firmaespecializadaem prestaçãode serviçosde confecçãode 2.142(doismil
cento e quarentae dois) carimbos.O avisode Licitaçãofoi publicadono Diário
Oficial no 20.223107em 02 de outubro de 2007 e disponibilizado
no site
nrurrr.f.go.gov.ôrlDepartamenÍo/lieiüacao/liciÍacao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciados
os representantes
das e

de ChavesLtda.
SheilaMaraVieirada Silva i
iGoldServiços
Em seguida,foi recebidoo envelopede propostade preços.Procedeu-se,
a
aberturado envelopede preçosda empresacredenciada.
O Pregoeiro,
esclareceu
que o procedimento
seria realizadolevando-seem consideração
o menorpreço
global.A propostafoi analisadae considerada
em conformidade
com o exigidono
Edital.Prosseguindo
os trabalhos,
fez-sea leiturados preçosofertados.O pregoeiro
questionou,
a empresavencedora
quantoa possibilidade
de reduçãodos preçoso
que foi respondidonegativamente
pelo representante
da empresa.Sagrou-se
vencedoraa empresaGoldServiçosde ChavesLtda.Passou-se,
então,á abertura
do envelopede habilitação.
A documentação
habilitatória
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiroadjudicouo objetoda licitaçãoda
uinte
l
forma:
Item
01

Empresa

Valor Total

GoldServiçosde ChavesLtda.

R$ 26.476,00
ValorTotal
R$ 26.476,00
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$ 26.476,00(vinte e seis mil,
quatrocentose setentae seis reais)..Esclareceu,
o Pregoeiroque os produtose
serviços ofertadosdeverãoser
em conformidade
com o exigidono
edital,sendoaplicado,
em casode não
imento,as medidascabíveis,previstas
no edital.Nada mais havendoa ser
o Pregoeíro,declarouencerradaa
presentereunião,e para constar,lavrei
ata, que lida e aprovadaserá
assinada pelos presentes.Eu,
(MauroJosé Femandes),
Secretário
destareunião,que a subscrevi.
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