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ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL

As nove horas (09h00) do dia13 de novembro do ano de dois mil e
sete (13.11.07), 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. Alexandre Borba
de Brito, designado pelo Decreto Judiciário no 1124107, e equipe de apoio, para a
realização dos atos referentes ao FREGÃO PRESEâICLAL OO nPO ÂdEÂfOR
FREçO GIOBÁL de no 117107 , que tem por objeto confecção de camisetas em
mafha fio 30.1. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.241107 em
30 de outubro de 2007 e disponibilizado no site
wrrtr"fr.gto.gtov.ôr0epartamenúo/Íicffacao/ÍfcrÍacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado a servidora Maria Lúcia da Veiga Jardim Mundim. Abertos os
trabalhos, foram credenciados o tantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. Procedeu-se, a
abertura dos envelopes de preços das empresas credenciadas. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço global. As propostas foram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Não houverão lances. Sagrou-se vencedora, a empresa,
Player Pro Indústria de Roupas Esportivas Ltda . Passou-se, então, á abertura dos
envelopes 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: Player Pro Indústria de Roupas Esportivas Ltda, ro valor total de
R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Totaliza a presente licitação a
importância de R$16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais reais). O Pregoeiro
questionou quanto a possibilidade de interposição de recursos, nada sendo
respondido pelos licitantes presente. Esclareceu, o Pregoeiro que os produtos
ofertados deverão ser entregues em co*nformidade com o modelo apresentado no

s represenlanles qas empresas:
Empresa Representante

WV de Morais de Cia Ltda Rafael dos Santos Machado
Player Pro Indústria de Roupas
Esportivas Ltda

Gercival Gonçalves dos Santos

Objetiva Distribuidora de Materiais para
Escritorios Ltda

Leonardo Martins Cavalcante

Barbosa & Leite Ltda Maria da Gloria Barbosa
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presente certame (impressão frente e costas), sendo aplicado, êffi caso de não
cumprimento, as medidas cabíveis, previstas no Edilal. Nada mais havendo a ser
tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presenter/eunião, e para constar, lavrei a

Fre$oeiro

Colomb_s
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prç,gente Ata, que lida e aprovada será alsingda pelos presentes. Eu,'#,,*'+' ' (Maria Lúcia da VeigaTJgrfilm lltundim), Secretária desta
@revi.
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