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ATA DË REATLTZAçÃO DE PREGÃO PRESENCTAL

As quatorze honas (14h00) do dia26 de outubro do ano de dois mil
e sete (26.10.07), na sala de reunião da Comissão Perrnanente de Licitação, no 1o
(primeiro) andar do Anexo l l  do Tribunal de.lustiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Jiudiciário no 1.124107, e equipe de apoio,
para a realização dos atos rreferentes ao FREGÃO pRESFlt emÀ OO ilpO
fifEtVOR FRFçO GLOBAL de rìo 1141107, que tem por objeto a aquisição e
instalação de bomba submersa para reCe coletora de esgoto do Fórum de Goiânia e
Tribunal de Justiça do Estado cle Goiás. O aviso de Licitação foi publicado no Diário
Oficial no 20.230107 em 11 de outubro de 2A07 e disponibilizado no site
uRrrw.fr.gre.gov,ãrl0epartamenÍelÍÍcifacaodicÍúacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
c re d e n c i a d o s ! q .!FIIqqe_1!a n !e.s q aq e llpr e qq s :

Empresa ___l Representante

Ern seguida" foram iecebictos os envelopéé ce propos-taíd-@ê, â
abertura dos envelopes de pi"eços das empresas credenciadas. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedinrento seria realizado levando-se em consideração o
mener preço global. As proicostas ícram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Passou-ÍìLì a fase de lances verbais. Sagrou-se vencedora a
empresa MBS Distnihruidora Comercial Ltda. Passou.-se, então, à abertura do
envelope de habilitação. A documentação habilitatoria estava em conformidade com
o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação da seguinte
forma:

[impresa

MBS - Distribuidora Cornercial Ltda
Valor Total

Totaliza a presente licitação a importância de R$ 10.100,00 (dez mil e cem
reais). O pregoeiro questionou quanto a possibÍlidade de interposição de recurso,
nada sendo respondido pelos Iicitantes presentes. Esclareceu, o Pregoeiro que os
produtos e serviços ofertados; cleverão ser errtregues emÁonformidade com o
exigido no edital, sendo aplicildo, em caso de não cumflriFnento, as medidas
cabíveis, previstas no edital. lNada rnais havendo a ser o, o Pregoeiro,
decfarou encerrada a presente relrnião, e para constar, la a presente ata, que
l ida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, (Mauro
Josê Fernandes), Secretário desta reuniãc, qLte a subscrevi.
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Valor Total

R$ 1 0.1 00,00

R$ 1 0.100,00

GRAF lCA DO PODEB JUDIC IARIO

,,ì
il

/ ' Ë l. )_ O,ìt1+ 1.ffi a'e8"'HruuFê*F.^tÈt',Y
t Pregoeiro
v

vi-{b1"À6',iãr+ã1. i**trffi,i ffi t.)
Equipe de Apoio /l

U,


