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As novehoras(09h00)do dia 16 de outubrodo anode doismile sete
(16.10.07),
no 10
de Licitação,
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
Sr. RogérioJayme,
reuniram-se,
em Goiânia-GO,
em sessãopública,o Pregoeiro,
designadopeloDecretoJudiciáriono1.124107
, e equipede apoio, paraa realização
dos atos referentesao FRFGAO PRËSHÂIC|ÁL00 frFO frfFMR FRFçO FOR
que tem por objetoaquisiçãode etiquetasadesivas,tintaspara
ffFfrf, de no 111107,
carimbosem oleo e formulárioscontinuos80 colunas.O aviso de Licitaçãofoi
publicado
no DiárioOficialno20.223107
em 02 de outubrode 2007e disponibilizado
Para secretariar os
no site wrnr.S.go.gov.ãlr'OepartamenúolÍiciúacaoflfcifacao.
da equipede
membro
trabalhosfoi designado
o servidorMauroJosé Fernandes,
qas
tantesdas etIì S A S :
Aoeruosos trabalhos.
apoto.
io.Abertos
foram credenciados
os representanles
Empresa

Representante
I L.4

PapelariaTributáriaLtda

Ricardo Pereira carvalho

CentauroServiçosGráficosLtda

VelosoRodrigues
Alessandra

PapelariaDinâmicaLtda
MBS- Distribuidora
ComercialLtda

JeanMarquesSilva

WV de Moraise Cia Ltda

FabianoCândidoSoares

_,-\
WerscleyVieirade Morais (\--/{

MultidatasIndustriae Comerciode Materiaisde CleyWalgnerSaraivaPinheiroLima
Ltda
Escritório
PolyComércioe ServiçosLtda

RogérioFernandesMartins

Fariase BrandãoLtda(Gynpel)

Pelágiode MariaGasparBatista )f

,,

se,a
Em seguida,foram recebidos
os envelopesde propostade preços.
aberturados envelopesde preços das empresascredenciadas.
escfareceri
realizarlo levando-se em (
que oo nrocedimenfo
procedimentoseria
raçao o
esclareceuoue
seria realizado
preço
por
propostas
em
consideradas
e
foram analisadas
item. As
menCIr
os trabalhos,fez-sea leitura
conformidade
com o exigidono Edital.Prosseguindo
dos preçosofertados.Passou-se,a fase de lancesverbais,cujos valoresestão
demonstradosem documentoanexo. Sagrou-sevencedoranos três itens, a
empresaPapelaria
TributáriaLtda.Passou-se,
então,á aberturado envelopede
A documentação
habilitação.
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por
fim,o pregoeiro
adjudicouo objetoda licitaçãoda seguinteforma:
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Item

01
02
03

Empresa
Papelaria
Tributária
Ltda
Papelaria
Tributária
Ltda
Papelaria
Tributária
Ltda

ValorUnitárioValorTotal
R $4 . 8 1 2 , 5 0
R$ 38,50
R$ 592,00
R$ 0,74
R$ 14,80
R$ 2.960,00
Valor Total R$ 8.364,50

Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$ 8.364,50(oito
mil, trezentose
questionou
quantoa
sessentae quatro reaise cinqüentacentavos). O Pregoeiro
possibilidade
peloslicitantes
de interposição
de recursosnada sendorespondido
presente.Esclareceu
que os produtosofertadosdeverãoser entregues
o Pregoeiro,
em conformidade
com o exigidono Edital,sendo aplicado,em caso de não
cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamaishavendoa ser tratadoo Pregoeiro
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavreia presenteAta, que
lida e aprovadaserá assinadapelospresentes.Eu,
(Mauro

quea subscrevi.
secretário
JosêFemandes),
destareunião,
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MariaLúcffiáüèïòa'ià
Êluipe de Apoio
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