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ATA DE REALtzAçÃo DE PRecÃo PRESENcIAL

As dezesseis horas e trinta minutos (16h30) do dia 30 de
novembro do ano de dois mil e sete (30.11.07), 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 no
1.1i4t07, e equipe de apoio, para a realizaçãoìos atos referentes ao FREGÂO
PRESE ICTAL OO fiPO [fEÂfOR FREçO GtOtsAf, de no 147107, que tem por
objeto a aquisição e instalação de um sistema de iluminação natalina nas fachadas
dos prédios do Tribunal de Justiça e anexo do Tribunal. O aviso de Licitação foi
publicado no Diário Oficial no 20.243107 em 01 de novembro de 2007 e
disponibilizado no site mnr,$"gfo.gror.ôrf0epartanrentE/lreÍúaeao/IfetÍacao. Para
secretariar os trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da
equipe de apoio. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das

Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preço
abertura dos envelopes de preços das empresas credenciadas. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço global. As propostas foram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Passou-se, a fase de lances verbais, cujos valores estão
demostrado em documento em anexo, Sagrou-se vencedora a empresa Heinrich
Mijolario. Passou-se, então, à abertura do envelope de habilitação. A documentação
estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o

Totaliza a presente licitação a importância de R$l4.250,00 (quatorze mil e
duzentos e cinquenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de
interposição de recursos, nada sendo respondido pelos licitantes presentes.

em conformidade com o exigido no Edital, sendo apli em caso de não
cumprimento, as medidgs cabíveis. Nada mais havendo o o Pregoeiro
declarou encerrada a pf-esente reunião, e parc constar, resente Ata, que
l ida e aprovada
José Femandes), união, que a subscrevi.
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resas.
Empresa Representante

Heinrich Mijolario Sérgio Marcos Carneiro " í1) , ''' -12
Elfo Engenharia Ltda-ME Ricardo Faleiros de Souza" 21ffi

s. Prúcádeu-se a

obieto da ão da inte forma:
Item Empresa Valor Total

01 Heinrich Mijolario R$14.250,00

Valor Total R$1 4.250,00
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