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ATA DE REALIZAçÃo DE PREGÃo PRESENcIAL

As nove horas (09h00) 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 10
(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. José Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe de apoio,
para a realização dos atos referentes ao FREGÃO FRESEfVCfAL OO TïFO
Â4FÂÍOR FRFçOFORfÏEef, de no 146t07, que tem porobjeto a aquisição de tinta
PVA acrílica. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 2O.2541OT em 21
de novembro de 2007 e disponibilizado no site
www;S"gto"glotr.ôrl0qparfemenfoftreftaeaoflreftacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciados os ntantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de pieçosrc
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menCIr preço global, bem corno os pFeceitos da Lei complementar no 1ã31200S, rìo
que cCInQerne aos beneficios concedidos às microempre$as e ernpresas de pequeno
porte. 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 Copel-
Comercial de Peças Ltda

rese es das em
Empresa

Copel-Comercial de Peças Ltda Antônio Martins Rabet{ / ft Ai :
Carvalho e Costa Comercial Ltda-ME Gean Pauto da cost{ / / ,í_^ cn, /,
WVM-Morais e Cia Ltda Rafaef do Santo s MLçffio cWt
CIBREL-Comercial Brasileira de Refrigeração
Ltda.

Cley Walgner Saraiva,hinheiro Lima

Heinrich Mijolario
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de habilitação.
Por fim, o preg

A
i Ltda nos itens 01 e 02. Passou-se, então, a aberturi
documentação estava em conformidade com o p
ro adjudicou o obieto da licitação da sequjntÈ{píme

ì
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lpé envelopes
ido no Edital.

Item Empresa Valor Total

01 Copel-Comercial de Peças Ltda R$ 2.140,00
02 Copel-Comercial de Peças Ltda , ï R$3.000,00

,X/Valor Total R$5.140,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$5.140,00 (cinco mil, cento e
quarenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de
recursos nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o Pregoeiro
que os produtos/serviços ofertados devprão ser entregues em conformidade com o
exigido no Edital, sendo aplicado, edp \caso de não cumprimento, as medidas
cabíveis. Nada mais havendo a ser o pregoeiro declarou encerrada a
presente reunião, e para constar, lav sente Ata, que lida e aprovada será
assinada pelos presentes. Eu,
Secretário desta reunião, que a subscre
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