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ATA DE REALIZAçAODE PREGAOPRESENCIAL

As quatorze
horas(14h00)do dia 11 de dezembro
do anode doismil
e sete(11.12.07),
na salade reuniãoda Comissão
Permanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,
à Rua18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-Go,reuniram-se,
em sessão púbiica,o Pregoeiro,Sr. ROGERIO
JAYME,designadopelo DecretoJudiciárionol.124107
, equipede apoioe o Srs.
PARANAHYBASANTANA E MARCELOPARREIRAVELOSO, auditoresda
Controladoria
Internae o Sr. HUGO FROES FLEURY,AssessorJurídicoda
DiretoriaGeraldo Tribunalde Justiçado Estadode Goiás,paraa realização
dos
atos referentesao FRFGAO FRESEÂÍCáAA
OO mFO frfFAfORPREçO GÂOBÁÀ,
de no 151107,que tem por objeto a contrataçãode empresaespecializada
na
execução de tarefas de ascensorista,chapa/carregador,
copeira, cozinheira,
garçom,marceneiro,
eletricista,
encanador,
pedreiro,porteiro/garagista,
técnicoem
telefonia
e telefonista,
a seremprestadas
localizados
em prédiosdo PoderJudiciário
em Anápolis,
Goiâniae RegiãoMetropolitana.
no DiárioOficial
O avisofoi publicado
no 20.254107em 21 de novembro de 2007 e disponibilizadono site
grov.ôrl0epartamemfdlfcffacaoffcÍfaeao.Para secretariar os trabaIhos
umt. S.gro.
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciados
os represenranles
tantesoas
d emoresas

Empresa
Agroservice
Empreiteira
AgrícolaLtda

Representante
TeixeiraMaciel
Wellington

ConfiançaAdministraçãoe ServiçosLtda

WenderVicenteda Silva

AlfhaTerceirizaçãoLtda

CláudioNunesSilva

L.C.A.Limpadorae Conservadora
AparecidenseLtda

AlexandreVieiraMontes

PrestaConstrutora
e ServiçosGeraisLtda

Mendonça
JeronimoFigueroa

ClássicaTerceirizaçãoLtda

Lídiode MirandaFagundesFilho

Sétima do BrasilLtda

llionáriaMontelde Sá

Fortesul
Construções
e Saneamento
Ltda
GuardiãAdministração
e Serviços
Ltda

DamariAngelicaRibeiro

InterativaServiceLtda
Vip Limpezae ServiçosLtda

Multcooper
Cooperativa
de Serviços
Especializados
KuatroServiçosLtda
fnterativaDedetizaçãoe ConservaçãoLtda

DioneGlayBaracho
PedroLuizVital
GloriaAntôniada Fonseca
GenaroHerculano
de SoutoFilho
Djalmade Carvalho
Lustosa
Guedes
lzaiasJuniorVieira
.\
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O Pregoeiro comunicou à MULTCOOPERCOOPERATTVA
DE SERVTçOS
ESPECIALIZADOS
da determinação
por parte da Procuradoria
Geral do Esiado
- GAB), da obrigação de não fazer imposta pelo Juízo
(Oficio no 1O81|2OO7
Trabalhista,
de abster-se
de contratarcoma referidaempresa.Foiapresentada
pela
empresa MULTCOOPERCOOPERATTVA
DE SERVTçOSESPEC|AL|ZADOS
decisãoliminarproferidapelo Juízoda 3a Vara da FazendaPublicaEstadualem
(processon. 200704899348),
1Ol12l2OO7
em sedede açãecautelarpropostapela
referida empresa. O Pregoeiro não acatou alegação tendo em vista que a
mencionadaliminar possibilitaa negativade participaçãoda MULTCoopER
COOPERATIVA DE SERVTçOS ESPEC|AL|ZADOScaso exista atgum
impedimento.
Dessaforma,em vistado AcordãoproferidopeloT.R.T.- 1gaRegião
nos autos do processon'0j592-2000-005-18-00-9,
publicadono D.J.E de
(videfls 90/91do processolicitatório)
O4l12l2OO7
que determinoua obrigaçãode
não Íazer constante na abstenção de contratar a empresa MULTÕobpER
COOPEMTIVADE SERVIÇOSESPECIALIZADOS.
Noutravia,faceao expediente
pelo T.C.E.em O711212007
encaminhado
comunicando
a recomendação
daquele
Tribunalde Contas no sentidode o TJ.GOnão permitira participação
ãa empresa
Vip Limpezae serviçosLtda no pregãon' 151l2oor,o pregoeiiocomunicoua
impossibilidade
da referidaempresa em participardo certãme licitatório.Em
seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços crasempresas
credenciadas,procedeu-sea aberturados envelopesde preços.o pregoeiro
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
menor preço global. As propostasÍrommanalisadasde acodo com os critérios
estabelecidosno Edital. seguindo os trabalhos, íez-se a leitura dos preços
ofertados. Passou-sea fase de lancesverbais,cujosvaloresestãodemonstrados
em documentoanexo.Sagrou-sevencedoraa empresaALFHATERCEIRIZAçÃO
LTDA. Passou-se,
então,a aberturados envelopes
de habilitação.
A documentáção
estava em desconformidade
com o exigido no Edital, vez que não atenóeu
plenamentea disposiçãodo item 43.3, alínea "c", deixandode apresentaros
atestadosde capacidadetécnica referentesaos serviçosde 02 ascensoristas.01
cozinheiro,05 garçons,01 técnicoem telefoniae 1-8telefonistas.Declaradãa
inabilitação
da empresaALFHATERCEIRIZAçÃolroR, passou-seà análiseda
documentação
da KUATROsERVIços LTDA, segunda colocada na fase de
lancesverbâis.A documentação
tambémestava
,,c",,,e,,e,,f',itemem desacordocom o exigidono
Editalnos itens43.2,alíneas,,b,,,
43.4.2e item43.3,alínea;c",por
não apresentaratestadosde capacidadetécnicareferentesaos serviçosde'13
telefonistas,
06 copeiros,01 técnicoem telefonia,1Oascensoristas,
01 encanadore
01 cozinheiro.Dessaforma,passou-seà análiseda documentação
da empresa
AGROSERVICE
EMPREITETMAGRíCOLALTDA,terceira colocada na fase de
lancesverbais.A_documentação
estavaem desconformidade
com o exigidono
Edital,vez que não atendeuplenamentea disposiçãodo item 43.3, alíãea,,c",
deixandode apresentar
o atestâdode capacidade
técnicareferenteaos serviçosde
01 cozinheira.
passou-se
à
análise
da documentação
da empresa
1\s9119en{o,
cLÁsSlcA TERCEIRIZAçÃo
Lron, úrta colocadana fasede tancesverbais.A
documentação
estavaem desconformidade
com o exigidono Editar,vez que não
atendeuplenamente.a
disposição
do item43.3,alínea,,õ",deixandode apreËentar
o
atestadode capacidadetécnica referenteaos serviçosde 10 áscensoristas,01
técnicoem telefonia,01 pedreiro,0lmarceneiro,0leletricista,
1Btelefonistas
e 05
garçons.Feitoisso,passou-seà anáriseda documentação
dã empresapRESïA

coNSTRUToME sERVrçosGERArs
quintacórocada
LTDA,
nafasederances

verbais'A documentação
estavaem desconformidade
corno
no Edital,vez
que nãoatendeuprenamente
;c',,deixando
a disposição
""ìlioo
do item+3.s,arínàã
apresentaro atestadode capacidadstécnica referenie;. ,úÈ\<;-;l{ de
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ascensoristas
e 01 cozinheira
e ao dispostono item 43.4.2.Destarte,
passou-se
à
análise da documentaçãoda empresa FORTESUL CONSTRUçÕESE
SANEAMENTO
LTDA,que apresentoupropostacom o sexto menor valor. A
documentação
estavaem desconformidade
com o exigidono Edital,vez que não
atendeuplenamente
a disposição
do item43.3,alínea"c",deixando
de apresentar
o
atestadode capacidade
técnicareferenteaos serviçosde 06 ascensoristas.
Nesse
desiderato,
buscou-se
analisara documentação
das empresas
SETIMADO BRASIL
LTDA, L.C.A. LIMPADORAE CONSERVADORAAPARECIDENSELTDA,
GUARDIÃADMINISTRAçÃo
E sERVtÇosLTDAe tNTERATtvA
sERVtcELTDA,
o que restoufrustadodianteda ausênciados representantes
credenciados
e dos
respectivosenvelopesde habilitação.Portanto,determinou-se
a análise da
documentação
da empresacoNFlANçAADM|N|STRAçÃo
E sERVtÇosLTDA.A
documentação
estavaem desconformidade
com o exigidono Edital,vez que não
atendeuplenamente
a disposição
do item 43.3,alínea"c",deixando
de apresentar
o
atestadode capacidadetecnicareferenteaos serviçosde 10 ascensoristas,
02
chapaslcarregadores,
01 cozinheira,
01 eletricista,
01 encanador,
01 marceneiro,
01
pedreiro,02porteiroe 01 tecnicoem telefonia.
O representante
da VIP LIMPEZAE
SEBVIçOSLTDAalegouque não concordacom a objeçãodo Tribunalde Justiça
do Estadode Goiás,vez que a empresanão se encontraimpedidade licitarem
qualquer
orgãoda Administração
Federal,Estadual
que há
e Municipal,
entendendo
um julgamento
antecipado
com base na Recomendação
expedidapelo T.C.E.,
ressaltando-se
que a empresaVIP LIMPEZAE SERVIçOSLTDA, ate o presente
momento,não foi penalizada,
diante disso, solicitaque o Pregoeiroacolhae
mantenhaem seu poder os seus envelopesde propostae documentação
de
habilitação,
enquantoa empresabuscao remédiojurídicoadequadopor entender
que a decisão Pregoeiroé injusta,precipitada
e sem fundamentolegal.A
!o
MULTCOOPER
COOPERATIVA
DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
faz consúrem
ataqueentregou
ao Pregoeiro
umaviaautenticada
pelojuizda
liminar
da
concedida
3" Varada FazendaPublicaEstaduale solicitouao Pregoeiro
que ficassesob sua
guardatrês envelopeslacrados,sendo um com a propostacomercialpara a
prestação
de serviçosatravésde socios-cooperados
outrocoma propostacomercial
na qualidadede empregado(celetista),
conformeart. 91 clc art. 31 da Lei no
5.764171,
e um terceirocontendoa documentação
de habilitação,
sendoos três
envelopeslacradosna presençade todos os presentes.Tendo em vista a
inabilitaçãode todas as licitantes,o Pregoeiro,com fundamentono art. 48,
decidiuconceder prazode 08 (oito)dias úteis para as
S3o,da Lei no 8.666/93,
proponentes apresentarem nova documentação habilitatoria que será
analisada conforme a ordem dos $reços ofertados apurados na presente
sessão *"1?^:1.^h_avendo a ser tfatado o Pregoeirodeclarouencerrada
?
presentereunião,e para constar,lavreii
presenle:\ta
:\ta, que lida e aprovadaserá
i a presejle
assinadapelos presentes.Eu,
(Mauro José Fernandes),
Secretário
destareunião,quea suOscreü
tr*
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