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ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENCIAL
As nove horas(09h00)do dia 07 de dezembrodo ano de doismil e
no 10
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
sete (07.12.07),
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
reuniram-sê,
em Goiânia-GO,
Sr. José Eduardo
em sessãopública,o Pregoeiro,
pelo
PerottoLobo,designado
DecretoJudiciáriono1.124107,
e equipede apoio,
para a realização dos atos referentes ao FREGÃO FRFSETìIGfALOO ËPO
fitEfúOR PREçO GLOBÁI, de no 118107,que tem por objeto a contrataçãode
para confecçãode 500 placasde identificação/sinalização.
firma especializada
O
avisode Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno20.253107
em 20 de novembro
2007
de
no
site
e
disponibilizado
wunr.S.gto"gtoÌr.õrl0qpartamemúoffÍeÍfaeadliclfaeao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
G redenciados
cl
OS
resentantes
es oas
d em
S:
Empresa
Representante
MapeConstruções
Ltda
WV Moraise CiaLtda

Pedrolvo Nunesde FreitasMiranda
LeonardoSantosMachado

Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços.O Pregoeiro
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
menorpreço glohal,bem como o$ preeeitosda Lei complementarno 12312006,flo
que concemeaos beneficiosconcedidosàs micnoempre$as
e empresasde pequeno
porte.As propostasforam analisadas.
Seguindoos trabalhos,fez-sea leiturados
preços ofertados.Passou-seà fase de lances verbais, cujos valores estão
demostradosem documentoem anexo.Sagrou-sevencedoraa empresaMape
Construções
Ltda. Passou-se,então,a aberturados envelopesde habilitação.
A
documentação
estava em conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o
iro adiudrcouo o
oerro
o da licita d a
uinteforma:
Empresa

ValorTotal

MapeConstruções
Ltda

R$13.250,00
ValorTotal
R$13.250,00
Totaliza a presente licitação a importância de R$í3.250,00(treze mil e
quantoa possibilidade
duzentose cinquentareais).O Pregoeiroquestionou
de
interposiçãode recursos nada sendo respondidopelos licitantespresentes.
Esclareceu
o Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertados,{everão
ser entregues
em conformidade
com o exigidono Edital,sendo aplic{do,êffi caso de não
cumprimento,as medidascabíveis.Nada mais havendoa
tratadoo pregoeiro
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavfi a presenteAta, que
lida e aprovadaserá assinada pelos presentes.Eu,
(Mauro
que
Secretário
JoséFemandes),
destareunião, a subscrevi.
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