
EBTTAL nE LnmAçÃo No: Í$sfo?
iltODALltlADE' pnecÃe FRFsEÂrcrAt oo rïFo trdcrìrCIR FRFçe er.oaÁL
FRQÇESSQ Nar 2323?Sef2(}0f

ATA DE REALIzAçÃo DE PREGÃo PRESENCIAL

As quatorze horas (14h00) do dia 06 de dezembro do ano de dois mil
e sete (06.12.07), 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 no1 .124107, e equipe de apoio, para a
realização dos atos referentes ao FREGÃO FRESEfìIC,fAL nO ilFO frfEAIOR
FRFçO GÍ.OBAÍ', de no 135107, que tem por objeto a confecção e instalação de
persianas no 3o e 9' Juizado Especial Cível. O aviso de Licitação foi publicado no
Diário Oficial no 20.253/07 em 12 de novembro de 2007 e disponibilizado no site
manr;$.gro.gfotr.ful0qparüanrenfeflfcftacad[Íciüaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foi
credenciad tante dao o represenlanle oa em

Empresa Representante
Clemilson Dias Halassi Vieira da Silva
Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de preços. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menCIr preço global, bern cCIme os preceitos da Lei complementar nn 123f?00S, fle
que coReerne aos beneficios concedidos às micnoempresas e empresas de pequeno
porte. A proposta foi analisada. Seguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. O Pregoeiro questionou ao representante da empresa participante quanto
a possibilidade de redução do preço o que foi respondido negativamente. Sagrou-se
vencedora a empresa Clemilson Dias. Passou-se, então, a abertura dos envelopes
de habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no Edital.
Por fi eiro adiudffi, o pregoeiro adiudicou o obieto da licitação da sequinte forma:

Empresa Valor Toral

Clemilson Dias R$2.001 ,16
Totaliza a presente licitação a importância de R$2.001,16 (dois mil e um reais
e dezesseis centavos). Esclareceu o pregoeiro que os produtos/dèrviços deverão
ser entregue em conformidade com o exigido no Edital, sendo afllicado, êffi caso
de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo h $er tratado o
pregoeiro declarou encçrrada a presente reunião, e para constar, ldvrei a pre-:s*ente
Ata, que lida_e aprovar{a será assinada pelos presentes. Et), . ,'t u.--'-.--*--- '

Alexandré Éorba de Brito
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Victor AguiaY-Jardirn de Amorim
Equipe de Apoio
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