E0ITAL nE HCITAçAO NQ:Í4(}JSï
MODALIDADE.pRecÂoFRESEATcTAA
FREçoeÀoBAA
no TrFofi'rcÂrCIR
FROCE$$QN": 2Í266r2f200r

ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENCIAL

As nove horas(09h00)do dia 05 de dezembrodo ano de doismil e
sete (05.12.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo AnexoIl do Tribunal
de Justiça,
à Rua18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-Go,reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. José Eduardo
PerottoLobo,designadopelo DecretoJudiciáriono1.124107,
e equipede apoio,
para a realização dos atos referentes ao
FRESEÂICfAÍ.BO ilFO
ÊfEfìÍOR PRFçO GÍ,OBAI.,de no 140107,que tem por objeto a aquisiçãoe
instalação
de inversores
de frequênciapara elevadores
de prédiodo Forumda
Comarcade Rio Verde. O aviso de Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno
20.253107 em 20 de novembro de 2007 e disponibilizadono site
www.$.gro.gtov.ãrffiepartamenfffiefteeaoffieÍfaeao.Para secretariar os trabaIhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
creoenctaaos
redenciad os representanles
ntantesoas
da emoreS A S

Empresa

Representante

Elevadores
AtlasSchindler
S.A

AmélioMoreirade MirandaNeto

ElevadoresOtis Ltda

JovairGabrielDamacena

Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços.O Pregoeiro
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
menorpreçoglobal,bem como os preceitosda Lei complementar
no 1231?000,
lìe
que Qonceme
pequeno
ao$ benefÌcios
concedidosàs mieroempre$as
e ernpresasde
pofte.As propostas
foram analisadas.Seguindoos trabalhos,
fez-sea leiturados
preços ofertados.Passou-seà fase de lances verbais, cujos valores estão
demostradosem documentoem anexo. Sagrou-sevencedoraa empresa
Elevadores
Atlas SchindlerS.A. Passou-se,
então,a aberturados envelopesde
habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por
ffi, o pregoetro
iro aaluotcou
adiudicouo oDlelo
obietooa
licitacãooa
da ilcttacao
d sequtnïe
t e Torma:
f
Empresa

ValorTotal

ElevadoresAtlasSchindlerS.A

R$48.000,00
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$48.000,00
(quarentae oito mil
reais). O representante
da empresaElevadoresOtis Ltda, alegou que objeto
licitadonãofaz referência
paraa instalação
à alteraçãoda tecnologia
necessária
do
inversorde frequência,
tendoo editalfeito referência
apenasa um componente.
O
pregoeiro,
respondendo
a alegaçãQ,
informouque os questionamentos
relativos
ao
quantoap objeto,deveriamter sidofeitosem até (02)
edital,maisespecificamente
dois dias úteisantesda data fixadappra o recebimento
das propostas,conforme

*i "",

G S A F I C AD O P O D E R J U O I C I A R I O

/ 1,,
{t'

'lr

\

r

* ;lr"a*
ç%r1,*r',*t

* 6"t* * &*a

item 03 do referidoedital.Informouainda não tendo sido impugnadoo ato
convocatório,
entendeque a empresaaceitade forma integral,termosdo edital
(conformeitem 07 do edital).Esclareceuo Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertadosdeverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,sendo
aplicdflo,
êffi casode nãocumprimento,
Nadamaishavendoa
as medidascabíveis.
pregoeiro
presente
sertr{tadoo
declarouencerrada
reunião,e paraconstar,lavrei
a
que lida e aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu,
a pre$çnte
Ata,
-'-:
'..K (Mauro José Femandes),Secretáriodesta reunião,que a
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Neto
Coloffiinnbidnan
Pregoeiro
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Equipedê Apoio

