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ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

As nove horas (09h00) do dia 21 de novembro do ano de dois mil
e sete (21 .11.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1o
(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 realização
dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCI/AL DO T\PO MENOR PREçO
GLOBAL de no 116107 , que tem por objeto a aquisição de materiais para isntalção
de divisoria. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.243 em
01 de novembro de 2007, e disponibilizado no site
vtww.tl.go.gov.brlDprtamentolllcitrcaollicltaao. Para secretariar os trabalhos foi
designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da equipe de apoio. Abertos

trabalhos, foram credenciad resentantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preços. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço global. As propostas foram analisadas em conformidade com o exigido
no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em
seguida passou-se à fase da lances verbais cujos valores estão demonstrados em
documento anexo. Sagrou-se vencedora a empresa Heinrich Mijolario-ME.
Passou-se, a abertura do envelope de habilitação. A documentação estava em
conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da

itação da sequinte forma:
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os rraoatnos, Toram creoenctaoos os representanïesas empresas:
Empresa Representante

Heinrich Mijolario-ME Sérgio Marcos Carneiro
Moduline Industria e Comercio Ltda-ME Gerson Jaime Dias

DIVISERV- Comercio e Serviços de Divisória e
Forros Ltda-ME.

Rubens Gameleira

MBS- Distribuidora Comercial Ltda Leonardo Santos Machado

Valor Total

Heinrich Mijolario-ME R$ 67.000,00

Valor Total R$ 67.000,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$67.000,00 (sessenta e sete mil
reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de recursos.
O representante da empresa Moduline Industria e Comercio Ltda-ME, manifestou
interesse em interpor recurso, alegando que o atestado de capacidade
técnico-operacional da empresa Heinrich Mijolario-ME comprova fornecimento de
divisorias de forma genérica, não especificando os materiais entregues e tampouco
a semelhança, sendo o recurso acatado pelo pregoeiro. Esclareceu, o Pregoeiro
que os produtos ofertados deverão ser entregues em conformidade com o exigido no
Edital, sendo aplicaQo, êffì caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada
mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião, e
para constar, lavrei \aJ presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos
presentes. Eu, (Mauro José Femandes), Secretário desta
reunião, que a subscrevi.
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Maria Lúcià da'tieiga Jardim Mundim'Equipe de Apoio
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