
EElrrAL IIE LremaçÃo Na: ÍÍeftlr
MQtlAtlBACIE' pREGÃo FREsErscrAÂ rlo rÍFo ftfeÂron FREço et oBAt
FROCESSQ Na: 23QT4e{f20Af

ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

As nove horas (09h00) do dia 07 de dezembro do ano de dois mil e
sete (07.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-sê, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe de apoio,
para a realização dos atos referentes ao FREGÃO FRFSETìIGfAL OO ËPO
fitEfúOR PREçO GLOBÁI, de no 118107, que tem por objeto a contratação de
firma especializada para confecção de 500 placas de identificação/sinalização. O
aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.253107 em 20 de novembro
de 2007 e disponibil izado no site
wunr.S.gto"gtoÌr.õrl0qpartamemúoffÍeÍfaeadliclfaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
redenciados resentantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço glohal, bem como o$ preeeitos da Lei complementar no 12312006, flo
que conceme aos beneficios concedidos às micnoempre$as e empresas de pequeno
porte. As propostas foram analisadas. Seguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos
preços ofertados. Passou-se à fase de lances verbais, cujos valores estão
demostrados em documento em anexo. Sagrou-se vencedora a empresa Mape
Construções Ltda. Passou-se, então, a abertura dos envelopes de habilitação. A
documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o

iro adiud

Totaliza a presente licitação a importância de R$í 3.250,00 (treze mil e
duzentos e cinquenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de
interposição de recursos nada sendo respondido pelos licitantes presentes.
Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços ofertados,{everão ser entregues
em conformidade com o exigido no Edital, sendo aplic{do, êffi caso de não
cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a tratado o pregoeiro
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavfi a presente Ata, que
l ida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,
José Femandes), Secretário desta reunião, que a subscrevi.
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G cl OS es oas em S :

Empresa Representante
Mape Construções Ltda Pedro lvo Nunes de Freitas Miranda

WV Morais e Cia Ltda Leonardo Santos Machado

oerro rcou o o o da licita da uinte forma:
Empresa Valor Total

Mape Construções Ltda R$13.250,00
Valor Total R$13.250,00

Equlpe de Apoio
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