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ATADEREALznçÃo DEPREGÃopnesENGlAL

do ano de doismil e
Às novehoras(09h00)do dia 05 de novembro
1o
de Licitação'-no
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
sete (05.11.07),
oeste'
Setor
à Rua 18, no508,
iprir"òì.1anoáido Anexoll do Tribunalde Justiça, Pregoeiro,
Sr' José Eduardo
públicã,
o
em sessão
reuniram-se,
em Goiânia-GO,
de
e
PerottoLobo,designadopelo DecretoJudiciáriono 1'124t07, equipe 109i9
para a realizaçãodos atos referentes ao FREGÂO FRESEìIClÁt OO 1;FO
de
AferuOn PREçCIPOR LOT]E,de no 11gl}7, que tem por objetoa contrataçãode
em piestaçãode serviç9:d" confecçãoe instalação
empresaespecializada
gradesparaportaiì janetasno 8' iuizadoEspeóiatCívelda Comarcade Goiâniae
Juizado
Ãqri.içà" e instataçáde filmede controlesolara ser instaladono no 8o
no Diário
Èrp"óãr cível da óomarcade Goiânia.o avisode Licitaçãofoi publìcado
no site
oficial no 20.237107em 23 de outubro de 2oo7 e disponibilizado
gev.onneparfamenúdlfcftacadfieiúacao.Para secretariar os trabaIhos
ranrw.$"ge.
membroda equipede apoio'
MauroJosé Fernandes,
ãiüïil;ãã-J'r"ridor
^}.all.rao
ífnrern
aram
n
rar{onniarlnc
n
e , reoresentantes
empresas:
m
dass e
Â l..arÍna
ao {f.rohatfrnc
nredcneiadns
os
utiÍ LtJJ
Empresa

Representante

Roniltonde SouzaCortes
Ltda
BarcelosReformadora
Limirio
ValmirRodrigues
ArcaAliançaComércioe ServiçosLtda
Pedro lvo Nunesde FreitasMiranda
Ltda
MapeConstruções
a
os envelopesìepiópostade preços'Procedeu-se'
Èm seguida,forám réCebidós
Pregoeiro
o
das empresascredenciadas.
-seria
aberturados envelopesde preços
realizadolevando-seem consideraçãoo
esclareceuque o procedimento
em
menCIrpreço por lote. As propostasforam analisadase consideradas
leitura
a
os trabalhos,fez-se
com o exigidono Èditat.Prosseguindo
conformidade
verbais,cujos valoresestão
lances
ãoi pr"ços ofertados.Pãssou-se,a fase de
vencedoraa empresaArcaAliança
anexo.sagrou-se
em documento
demonstrados
do
Comércioe ServiçosLtda, nos lotesOí e 02. Passou-se,então,á abertura
com o exigido
estavqe.I conformidade
A documentação
envelopede habilitação.
^ ^-^^^^iF
arlir rrrinar,lit::itae-ão da
da
Dnr firn n
nronnoirn adir
rdienn ^o nhiafn
obieto da
da licitaCão

Er.l i+

Empresa
Lote
e serviçosLtda
0 1 ffiércio
02 lArcaAliançaComércioe ServiçosLtda

seouinte

fOfma:

Valor Total

R$ 10.890,00
R$ 1.392,25
ValorTotal R$ 12.282,25
mil' duzentose
R 12'282'25(doze
quantoa
f\,.
oitentae dois reais e vinte e cinco centavos).o pregoeiroquestionou
respondidopelos licitantes, \
sendo
nada
recurso,
de
interposição
de
óãsiOiriOrde
que os produtosofertadosdeverãoser entregues
o Prégoeiro,
fresente.Esclareceu
t,

t\
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em conformidadecom o exigido no Edital, sendo aplic o , em caso de não
tratado o Pregoeiro
as medidascabíveis.Nadamaishavendoa
cumprimento,

declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavr i a pfeqqnteAta, que
.)
(Mauno
lida e aprovadaserá assinadapelospresentes.Eu,
r
que
subscrevi.
secretário
destareunião, a
JoséFemandes),
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MariaLúeiádaVeighJardimMundim
Equipede Apoio
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