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ATA DE REALIZAçAODE PREGAOPRESENCIAL

As quatorzehoras(14h00)do dia 23 de novembrodo anode doismil
e sete(23.11.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
no 1o
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
reuniram-se,
em Goiânia-GO,
Sr. RogérioJayme,
em sessãopública,o Pregoeiro,
pelo
DecretoJudiciáriono1.124107
designado
, e equipede apoio, paraa realização
dos atos referentes ao
FRESE fCÍÁL AO frPO [dEfVCIRFREçO
que
por
de firma especializada
GÀOBAI, de no 115107, tem
objetoa contratação
paraprestaçãodo serviçode intermediação
de passagensaéreas
no fornecimento
(domesticas)
(rodoviárias).
terrestresintermunicipais
O avisode
e/ou interestaduais
Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno20.246107
em 07 de novembrode 2007e
Para
disponibtlizadono site www.S.g'o.gror.ãr/Í)eparfamenúofftcftaeadfÍefúacaa.
membroda
secretariar
os trabalhos
foi designado
o servidorMauroJoséFernandes,
das
equipede apoio.Abertosos trabalhos,foram credenciados
os representantes
rESAS:

Empresa

Representante

FoxTurismoViagense CambioLtda
CarlosAlbertoAndradede Oliveira
BoaViagemTurismo
de Campos
PedroLuizGonçalves
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços das empresas
procedeu-se,a aberturados envelopesde preços.O Pregoeiro,
credenciadas,
esclareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
mener preçoglobal.As propostasforam analisadas.Prosseguindo
os trabalhos,
fez-sea leiturados preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujos
valoresestãodemonstrados
em documento
vencedora
a empresa
anexo.Sagrou-se
FoxTurismoViagense CambioLtda.Passou-se,
então,à aberturados envelopes
A documentaçãoestavaem conformidade
de habilitação.
com o exigidono Edital.
r Ttm,
Por
fi o
ro adiudicouo obietoda licitacãoda seouintefr)rma:

Item
01

FoxTurismoViagense CambioLtda

,ll

GFü:':

JC

:COER

Valortotal

Empresa

N

ValorTotal

R$ 141.100,00
R$ 141.100,00
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(Gentoe quarenta
Totafizaa presentelicitaçãoa importânciade R$ 141.100,00
e um mil e cem reais). O Pregoeiroquestionouquanto a possibilidade
de
interposiçãode recursos,nada sendo respondidopelos licitantespresentes.
Esclareceuo Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertadosdeverãoser entregues
em conformidade
com o exigidono Edital,sendo aplicado,êffi caso de não
cumpríhento,
as medidascabíveis,previstasno Edital.Nadamais havendoa ser
tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavreia
presefite Ata, _que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,
'
(Mauro Josê Femandes),Secretáriodesta reunião,que a
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VictorAguiàìJardrmdè Amorim
Equipede Apoio
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