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ATA DË REATLTZAçÃO
DE PREGÃOPRESENCTAL
(14h00)do dia26de outubrodo anode doismil
As quatorzehonas
na salade reuniãoda ComissãoPerrnanente
no 1o
e sete(26.10.07),
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de.lustiça,
à Rua18,no508,SetorOeste,
reuniram-se,
em Goiânia-GO,
Sr. José Eduardo
em sessãopública,o Pregoeiro,
pelo
PerottoLobo,designado
DecretoJiudiciário
e equipede apoio,
no 1.124107,
para a realizaçãodos atos rreferentesao FREGÃO pRESFltemÀ OO ilpO
que tem por objeto a aquisiçãoe
fifEtVOR FRFçO GLOBAL de rìo 1141107,
instalação
de bombasubmersaparareCecoletorade esgotodo Fórumde Goiâniae
Tribunalde Justiçado EstadocleGoiás.O avisode Licitação
no Diário
foi publicado
Oficial no 20.230107em 11 de outubro de 2A07 e disponibilizado
no site
uRrrw.fr.gre.gov,ãrl0epartamenÍelÍÍcifacaodicÍúacao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciados ! q .!FIIqqe_1!a
n!e.sqaq ellpr eqqs:
Empresa
Representante
___l

-F-

(turi.trtt
tt"inn.nn/|ijolarlo
foram iecebictos
Ernseguida"
â
os envelopéé
ce propos-taíd-@ê,
O Pregoeiro,
aberturados envelopesde pi"eçosdas empresascredenciadas.
o
esclareceuque o procedinrento
seria realizadolevando-seem consideração
mener preço global. As proicostasícram analisadase consideradasem
fez-sea leitura
com o exigidono Edital.Prosseguindo
conformidade
os trabalhos,
preços
ofertados.Passou-ÍìLì
dos
a fase de lancesverbais.Sagrou-sevencedoraa
empresaMBS Distnihruidora
então,à aberturado
ComercialLtda. Passou.-se,
com
envelope
de habilitação.
A documentação
habilitatoria
estavaem conformidade
da seguinte
o exigidono Edital.Porfim,o pregoeiro
adjudicou
o objetoda licitação
forma:
[impresa

Valor Total

MBS- Distribuidora
Cornercial
Ltda

R$ 10.100,00
ValorTotal
R $ 10 . 1 0 0 , 0 0
(dez mil e cem
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$ 10.100,00
questionou
quantoa possibÍlidade
de recurso,
reais).O pregoeiro
de interposição
que os
pelosIicitantes
presentes.
o Pregoeiro
nadasendorespondido
Esclareceu,
produtose serviços ofertados;
com o
cleverãoser errtreguesemÁonformidade
as medidas
exigido no edital, sendo aplicildo, em caso de não cumflriFnento,
o, o Pregoeiro,
cabíveis, previstas no edital. lNada rnais havendo a ser
decfarouencerradaa presenterelrnião,e para constar,la
a presenteata, que
(Mauro
lida e aprovadaserá assinada pelos presentes.Eu,

Secretário
destareuniãc,qLtea subscrevi.
JosêFernandes),
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