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ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENCIAL

As nove horas(09h00)do dia 21 de novembrodo anode doismil
e sete (21.11.07),na salade reuniãoda ComissãoPermanente
no 1o
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,
pelo DecretoJudiciário
pararealização
designado
apoio,
no 1.124107
e
equipe
de
,
dos atos referentesao PREGÃOPRESENCI/ALDO T\PO MENOR PREçO
GLOBAL de no116107
, que tem por objetoa aquisiçãode materiaisparaisntalção
de divisoria.O aviso de licitaçãofoi publicadono Diário Oficial no 20.243 em
01
de
novembro
de
site
2007,
e
disponibilizado no
vtww.tl.go.gov.brlDprtamentolllcitrcaollicltaao.Para secretariar os trabalhos foi
designadoo servidorMauroJosé Fernandes,membroda equipede apoio.Abertos
Toramcredenciad
os trabalhos,
rraoatnos,foram
creoenctaoosos representanïes
resentantes
das empresas:
Empresa
Representante
HeinrichMijolario-ME

SérgioMarcosCarneiro
GersonJaimeDias
RubensGameleira

Moduline
Industria
e Comercio
Ltda-ME
DIVISERVComercioe Serviçosde Divisória
e
ForrosLtda-ME.
MBS-Distribuidora
ComercialLtda
LeonardoSantosMachado
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostasde preços. O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
menorpreçoglobal.As propostas
com o exigido
foramanalisadas
em conformidade
no Edital.Prosseguindo
os trabalhos,fez-se a leiturados preçosofertados.Em
seguidapassou-seà fase da lancesverbaiscujosvaloresestãodemonstrados
em
documentoanexo. Sagrou-sevencedoraa empresa Heinrich Mijolario-ME.
Passou-se,a aberturado envelopede habilitação.
estavaem
A documentação
conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiroadjudicouo objetoda
itação da sequinteforma:

Heinrich
Mijolario-ME
ValorTotal

ValorTotal
R$ 67.000,00
R$ 67.000,00
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Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$67.000,00
(sessentae sete mil
reais).O Pregoeiroquestionou
quantoa possibilidade
de interposição
de recursos.
O representante
da empresaModulineIndustriae ComercioLtda-ME,manifestou
interesse em interpor recurso, alegando que o atestado de capacidade
técnico-operacional
da empresaHeinrichMijolario-ME
comprovafornecimento
de
divisorias
de formagenérica,não especificando
os materiais
entregues
e tampouco
a semelhança,
sendoo recurso acatadopelo pregoeiro.Esclareceu,
o Pregoeiro
queos produtosofertadosdeverãoser entregues
em conformidade
como exigidono
Edital,sendoaplicaQo,
êffì casode não cumprimento,
as medidascabíveis.Nada
maishavendoa ser tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e
para constar,lavrei\aJpresenteAta, que lida e aprovadaserá assinadapelos
presentes.Eu,
(Mauro José Femandes),Secretáriodesta
quea subscrevi.
reunião,
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MariaLúciàda'tieigaJardimMundim
'Equipede Apoio
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