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ATADEREALTZAçÃo
DEpREcÃo pnesENcrAl

As quatoze horas(14h00)do dia 17 de outubrodo ano de doismil e
sete(16.10.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
no 1o
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll 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
Salgado de Oliveira
(UNIVERSO),
AlessandroNubilede Barros,RafhaelLemesde Oliveira,Neirival
Moraisde Souza,DouglasAnastácioMazaia,Ana CristinaD.M.Rezendee Alberto
Holffan, para a realizaçãodos atos referentesao FRFGÃO PRESEVCTÁI.
AO
TïFO Â{EIVOR PRFçO pOR GLOBÁL, de no 109/07, que tem por objeto a
contratação
de empresaespecializada
em prestaçãode serviçosde fornecimento
de Gás de cozinha(GLP).O avisode Licitação
foi publicadono DiárioOficialno
20.224107 em 03 de outubro de 2007 e disponibilizadono site
rmr,S,go,gav.hrÍDepar{anrenÍdficfÍacadlicifacao. Para secretariar os trabalhos
foi designadoo servidorMauroJosé Fernandes,membroda equipede apoio.
AbertosO
osS trabalhos.
foram credenciad
OS OS
ntesdas empresas
Empresa

Representante
FabianoCândidoSoares t1j,.l,,i
"l",J

WV de Moraise Cia Ltda
MirandaComercioe Representações
Ltda
Lemesda Silva
Urbaneval
l'
--4-1
CSMComercial
de ProdutosAlimentícios
Ltda Sílviode SouzaMaia
Em
im seguida,
foràm recebidos
os envelopes
de piópóstíoe óieços.P
d,eu-sd,a
aberturados envelopesde preços das empresascredenciadas.O Pregoeiro
esclareceuque o procedimento
serÍa realizadolevando-seem consideraçãoo
menCIrpreÇo global. As propostasforam analisadase consideradas em
conformidade
com o exigidono Edital.Prosseguindo
os trabalhos,fez-sea leitura
dos preçosofertados.Passou-se,a fase de lancesverbais,cujos valoresestão
demonstrados
em documentoanexo,tendocomo a últimaproposta,o lanceda
empresaCSMComercial
de Produtos
Alimentícios
Ltda, no valorde R$ 21.700,00
(vintee um mil e setecentosreais).Verificou-se,
à disposiçãodo
em observância
n' 12312006,
empatetécnico,vez que a
$ 2, artigo44, da Lei complementar
propostada empresaCSMComercialde ProdutosAlimentícios
Ltda,não superouo
valor de 5 % da propostaapresentadapela firma WV de Moraise Cia Ltda ,
enquadrada
como microempresa.
Diantedisso,nos termosdo artigo45, l, da
referidaLei complementar,
a firma WV de Moraise Cia Ltda , propôso valorde
R$ 21,689,76(vintee um mil, seiscentos
e oitentae novereaise setentae seis
centavos),sagrando-se
vencedorado certamea empresaWV de Moraise Cia
Ltda.Passou-se,
então,á aberturado envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Porfim, o pregoeiro
adjudicou
o
objetoda licitaçãoda seguinteforma:
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Item
Empresa
0 1 WV de Moraise Cia Ltda
02 WV de Moraise Cia Ltda

ValorUnitárioValorTotal
R$17.410,08
R$ 31,54
R$ 118,88
R$ 4.279,68
ValorTotal R $ 2 1 . 6 8 9 . 7 6
Totafiza a presentelicitaçãoa importânciade R$ 21,689,76(vinte e um mil,
seiscentose oitentae nove reais e setentae seis centavos) . O representante
da empresaCSM Comercialde ProdutosAlimentícios
Ltda,manifestouinteresse
em interporrecursoalegandoa faltade autenticidade
do Atestadode Capacidade
Técnica, conformeitem 40.4 letra "a". Esclareceuo Pregoeiro,que os produtos
ofertadosdeverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,sendo
aplicpdo,
em casode nãocumprimento,
Nadamaishavendoa
as medidascabíveis.
que lida e aprovada será assinada pelos presentes.Eu,
a p4ese_nlg_Ata,
(Mauro José Femandes),secretáriodesta reunião,que a
subsòrevi.
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