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ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

As nove horas (09h00) do dia 05 de dezembro do ano de dois mil e
sete (05.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1o
(primeiro) andar do Anexo Il do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-Go, reuniram-se, 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 FRESEÂICfAÍ. BO ilFO
ÊfEfìÍOR PRFçO GÍ,OBAI., de no 140107, que tem por objeto a aquisição e
instalação de inversores de frequência para elevadores de prédio do Forum da
Comarca de Rio Verde. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no
20.253107 em 20 de novembro de 2007 e disponibilizado no site
www. $.gro. gtov.ãrffiepartamenfffiefteeaoffieÍfaeao. P ara secreta ria r os tra ba I h o s
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
redenciad ntantes da

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 global, bem como os preceitos da Lei complementar no 1231?000, lìe
que Qonceme ao$ benefÌcios concedidos às mieroempre$as e ernpresas de pequeno
pofte. 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
Elevadores Atlas Schindler S.A. Passou-se, então, a abertura dos envelopes de
habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por

iro adiudicou o obieto da licitacão d te fff i ,  o pregoetro aaluotcou o oDlelo oa i lcttacao oa sequtnïe Torma:
Empresa Valor Total

Elevadores Atlas Schindler S.A R$48.000,00
Totaliza a presente licitação a importância de R$48.000,00 (quarenta e oito mil
reais). O representante da empresa Elevadores Otis Ltda, alegou que objeto
licitado não faz referência à alteração da tecnologia necessária para a instalação do
inversor de frequência, tendo o edital feito referência apenas a um componente. O
pregoeiro, respondendo a alegaçãQ, informou que os questionamentos relativos ao
edital, mais especificamente quanto ap objeto, deveriam ter sido feitos em até (02)
dois dias úteis antes da data fixada ppra o recebimento das propostas, conforme
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creoenctaaos os representanles oas emoreSAS

Empresa Representante
Elevadores Atlas Schindler S.A Amélio Moreira de Miranda Neto
Elevadores Otis Ltda Jovair Gabriel Damacena
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item 03 do referido edital. Informou ainda não tendo sido impugnado o ato
convocatório, entende que a empresa aceita de forma integral, termos do edital
(conforme item 07 do edital). Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços
ofertados deverão ser entregues em conformidade com o exigido no Edital, sendo
aplicdflo, êffi caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a
ser tr{tado o pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei
a pre$çnte Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,
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Coloffiinnbidnan Neto
Equipe dê Apoio
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