
EUTAL nE LlçlTAçÃO NQ: Í43f07
MSDALIIIADE: pnecÂo FREsEÂrcrAA Do ilFo rdEÂfoR FREçO GÀCIBAL
FROCESSA N8: â$3$442fe00r

ATA DE REALTZAçÃO Oe PREGÃO PRESENCIAL

As quatorze horas (14h00) do dia 04 de dezembro do ano de dois mil
e sete (04.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1o
(primeiro) andar do Anexo l l  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 FRFGÃo FRESFfìICfAL tlo TÏFO frfEfìfOR
FRFçO GtOBAf, de no 1 42107, que tem por objeto a aquisição de equipamentos
de sonorização. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.249107 em
12 de novembro de 2007 e disponibilizado no site
wrrw.f;.gFo.gfov.ôrl0eparfamenfdlfcÍtacaoffiefúacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foi
credenciado o reoresentante da emoresa:

WVM de Morais e Cia Ltda l natael dos Santos Machado i Z- l v -  
|

Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de preços. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
rnenor preço global, bem corno os preceitos da Lei complementan no 12312000, oe
elue cCInceme aos beneficios concedidos às rnieroempre$a$ e empresas de pequenCI
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 WVM de Morais e Cia Ltda. Passou-se, então, a abertura dos
envelopes de habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido

Totaliza a presente licitação a importância de R$2.272,61 (dois mil, duzentos
e setenta e dois mil e sessenta e um centavos). Esclareceu o pregoeiro que os
produtos/serviços deverão ser entregue em conformidade com o exigido no Edital,
sendo aplic{do, effi caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais
havendo a $er tratado o ,pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para
constar, lavrpi a Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.
Eu, 

-*:-
Mauro José Femandes), Secretário desta reunião, que a

subscrevi.

de Brito
\ '

u,-f51ffifr,ffiffion*
Equipe de Apoio

Representante

no Edital. Porfim. o preqoeiro adiudicou o obieto da licitação da seqLnte forma
Empresa Valor Toral

WVM de Morais e Cia Ltda R$2.272,61

GFAÊICA OO PODEF JUDIC  ARIO

,/ -'-\
Alex4ndre

oeiro


