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Às novehoras(09h00)do dia 19 de novembrodo ano de dois mil e
(19.11.07),
no 10
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
sete
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
Borba
reuniram-se,
em Goiânia-GO,
Sr. Alexandre
em sessãopública,o Pregoeiro,
peloDecretoJudiciário
de Brito, designado
no 1.124107
, e equipede apoio,paraa
realizaçãodos atos referentes ao PREGÃo PRFSFfìfc[At oo rÍFo [tFwoR
que tem por objeto a aquisiçãode materiaisde
de no 126107,
FREçO GLOBAtr.,
construção.
O avisode Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno20.243107
em 01
de
novembro de
site
2007
e
disponibilizado no
r*wtr.S.gto.gForr.ôrl0eparfannenWffeftacao/lÍeftacao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauroJosé Fernandes,membroda equipede apoio.
Abertosos trabalhos,
foi credenciado
da empresa:
o representante
HeinrichMijolario

SergioMarcosCarneiro

aberturado envelopede preçosda empresacredenciada.
esclareceu
O Pregoeiro,
que o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo menor preço
global.A propostafoi analisadae considerada
com o exigidono
em conformidade
Edital. Prosseguindoos trabalhos,fez-se a leitura dos preços ofertados.O
pregoeiroquestionouquantoa possibilidadede reduçãodos preços,o que foi
respondido negativamenteem virtude do notório aumento dos valores do
cimentoe outros materiaisa seremadquiridos.Sagrou-se
vencedoraa empresa
A
HeinrichMijolario.Passou-se,então,a aberturado envelopede habilitação.
documentaçãoestava em conformidadecom o exigido no Edital. Por fim, o
oeiroadiudicou
o obietoda I
forma:
o da seouinte
ValorTotal
Item
Empresa
R$ 8.872,81
Mijolario
0 1 Heinrich
R$ 8.872,81

Valor Total

(oito mil, oitocentos
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$8.872,81
que os
e setentae dois reais e oitentae um centavos).Esclareceu
o Pregoeiro,
produtosofertadosdeverãoser entregues em conformidade
com o exigidono
Edital,sendoaplicado,l
êln casode não cumprimento,
as medidascabíveis.Nada
mais havendoa ser trátadoo Pregoeirodeclarouencerradaa presentereunião,e
parc constar,lavrei
Ata, que lida e aprovadaserá assinadapelos
presentes.Eu,
(Mauro Josê Femandes),secretáriodesta
quea su
reunião,
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JardimMundim
Lúciãda Veiga
Equipede Apoio

