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ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL

sete (11 10 07), â'gï:".iïeïÍ93Ti)J"ï1iX# Ë:,."#:ï:i,"';"'1i.,ïï'93',','T",""
(primeiro) andardo Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, SetorOeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no 1.124107, equipe de apoio, e os
Alunos do curso de Gestão Pública da Universidade Salgado de Oliveira
(UNIVERSO), Neirival Morais de Souza, Alessandro Nubile Barros, Alberto Holffam,
Douglas Anastácio Mazaia, Rafhael Lemes de Oliveira e Ana Cristina D.M.
Resende. para a realização dos atos referentes ao PREGÂO PRESE\ICIÁÀ IIO
TIPO ffEfìIOR FREçO G|OEÁL de no 108107 , que tem por objeto a contratação
de firma especializada em prestação de serviços de confecção de 2.142 (dois mil
cento e quarenta e dois) carimbos. O aviso de Licitação foi publicado no Diário
Oficial no 20.223107 em 02 de outubro de 2007 e disponibilizado no site
nrurrr.f.go.gov.ôrlDepartamenÍo/lieiüacao/liciÍacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciados os representantes das e

iGold Serviços de Chaves Ltda.
Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de preços. Procedeu-se, a
abertura do envelope de preços da empresa credenciada. O Pregoeiro, esclareceu
que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o menor preço
global. A proposta foi analisada e considerada em conformidade com o exigido no
Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. O pregoeiro
questionou, a empresa vencedora quanto a possibilidade de redução dos preços o
que foi respondido negativamente pelo representante da empresa. Sagrou-se
vencedora a empresa Gold Serviços de Chaves Ltda. Passou-se, então, á abertura
do envelope de habilitação. A documentação habilitatória estava em conformidade
com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação da

inte forma:

Totaliza a presente licitação a importância de R$ 26.476,00 (vinte e seis mil,
quatrocentos e setenta e seis reais).. Esclareceu, o Pregoeiro que os produtos e
serviços ofertados deverão ser em conformidade com o exigido no
edital, sendo aplicado, em caso de não imento, as medidas cabíveis, previstas
no edital. Nada mais havendo a
presente reunião, e para constar,
assinada pelos presentes. Eu,

ser o Pregoeíro, declarou encerrada a
ata, que lida e aprovada será

(Mauro José Femandes),
Secretário desta reunião, que a subscrevi.
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Pregoeiro

Sheila Mara Vieira da Silva i
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Item Empresa Valor Total
01 Gold Serviços de Chaves Ltda. R$ 26.476,00

Valor Total R$ 26.476,00
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