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ATA DE REALTZAçÃO DE PREGÃO pneSENCIAL

As nove horas (09h00) do dia 16 de outubro do ano de dois mil e sete
(16.10.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Lici tação, no 10
(primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Rogério Jayme,
designado pelo Decreto Judiciário no 1 .124107 , e equipe de apoio, para a realização
dos atos referentes ao FRFGAO PRËSHÂIC|ÁL 00 frFO frfFMR FRFçO FOR
ffFfrf, de no 111107, que tem por objeto aquisição de etiquetas adesivas, tintas para
carimbo sem oleo e formulários continuos 80 colunas. O aviso de Licitação foi
publicado no Diário Oficial no 20.223107 em 02 de outubro de 2007 e disponibilizado
no site wrnr.S.go.gov.ãlr'OepartamenúolÍiciúacaoflfcifacao. Para secretariar os
trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da equipe de

io. Abertos os trabalhos. foram credenciados tantes das

esclareceu que o procedimento seria realizado raçao
menCIr preço por item. As propostas foram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Passou-se, a fase de lances verbais, cujos valores estão
demonstrados em documento anexo. Sagrou-se vencedora nos três itens, a
empresa Papelaria Tributária Ltda. Passou-se, então, á abertura do envelope de
habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por
fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação da seguinte forma:
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apoto. Aoeruos os os representanles qas etIì SAS:

Empresa Representante

Papelaria Tributária Ltda Ricardo Pereira carvalho I L.4

Centauro Serviços Gráficos Ltda Alessandra Veloso Rodrigues

Papelaria Dinâmica Ltda Jean Marques Silva

MBS - Distribuidora Comercial Ltda Fabiano Cândido Soares _,-\
WV de Morais e Cia Ltda Werscley Vieira de Morais (\--/{

Multidatas Industria e Comercio de Materiais de
Escritório Ltda

Cley Walgner Saraiva Pinheiro Lima

Poly Comércio e Serviços Ltda Rogério Fernandes Martins ,,
Farias e Brandão Ltda (Gynpel) Pelágio de Maria Gaspar Batista )f
Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços.
abertura dos envelopes de preços das empresas credenciadas.
escfareceri oue o nrocedimenfo seria realizarlo levando-se em (
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o



Item Empresa Valor UnitárioValor Total

01 Papelaria Tributária Ltda R$ 38,50 R$ 4.812,50

02 Papelaria Tributária Ltda R$ 0,74 R$ 592,00

03 Papelaria Tributária Ltda R$ 14,80 R$ 2.960,00
Valor Total R$ 8.364,50

Totaliza a presente licitação a importância de R$ 8.364,50(oito mil, trezentos e
sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos) . O Pregoeiro questionou quanto a
possibilidade de interposição de recursos nada sendo respondido pelos licitantes
presente. Esclareceu o Pregoeiro, que os produtos ofertados deverão ser entregues
em conformidade com o exigido no Edital, sendo aplicado, em caso de não
cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado o Pregoeiro
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, (Mauro
Josê Femandes), secretário desta reunião, que a subscrevi.
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