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ATA DE REALIZAçÃoDE PREGÃoPRESENcIAL

As nove horas(09h00)do dia 26 de dezembrodo ano de doismil e
sete (26.12.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunatde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-Go,reuniram-se,
em sessão pública,o Pregoeiro,Sr. ROGERIO
JAYME,designadopelo DecretoJudiciáriono1. 124107,
e equipede apoiopara a
realizaçãodos atos referentes ao pRFGAo PRF.SEÂIclÁaoo flpo fifËfvoR
FREçO GÀOBAL,de no 151107,
com o objetivode dar seguimentoao certame
tendoem vistaa interrupção
da sessãopresencial
realizada
eú 11 de dezembro
de
2007,determinada
pelo Pregoeiro
com fulcrono art. 48,S3o,da Lei n" 8.G66/g3,
face a inabilitação
de todasas licitantes
(videfls. g32lg3i dos autos).O avisofoi
publicadono Diário Oficial no 20.254107em 21 de novembrode 2OO7e
disponibilizadono site nnrw.ff,gro"gtorr.ã'l/f]eperÍamenÍolÍieffacaolfrciÍaeao.
Para
secretariar
os trabalhosfoi designadoo servidorMauroJose Fernandes.
Dando
continuidade
aos trabalhos,foi abertoo envelopecontendoa documentação
da
empresaALFHATERCEIRIZAçÃO
LTDA,primeiracolocadana fase de lances
verbais'Constatou-se
que a documentação
estavaem desconformidade
com o
exigidono Edital,vezquenãoatendeuplenamente
a disposição
do item43.3,alínea
"c",deixandode apresentar
o atestadode capacidade
tecnicáreferenteaos seruiços
de técnicoem telefonia.
Tendoem vistaa ausênciado representante
da empresa
KUATROSERVIçOSLTDA,segundacolocadana fasede lancesverbais,passouse à análise da documentação
da empresaAGROSERVICEEMPREITEIRA
AGRíCOLALTDA,terceiracoiocadana fase de lancesverbais.A documentação
estavaem acordocomo exigidono Edital.Questionado
quantoà reduçãodo preço
consubstanciado
na proposta de fls.4101441, o representanterespondeu
positivamente.
Desta feita, sagrou-se vencedora a empresa AGROSERVICE
EMPREfTEIRA
AGRíCOLALTDA,com o preço final mensalde R$ ZlT.TOO,OO
(duzentose dezessetemil e setecentosreais)e anuaLde R$ 2.612.400,00(dois
milhões, seiscentose doze mil e quatrocentosreais). Por fim, o pregoeiro
Empresa
AGROSERVICE
EMPREITEIRA
AGRíCOMLTDA

ValorTotal
):v
R$ 2.612.400,00
R$2.612.400,00
n í

Valortotal

Totaliza a presente licitação a impo
seiscentos e doze mil e quatrocentos reais). O Pregoeiroquestionouquanto a

possibilidade
de interposição
de recurso,nadasendomãnifestados
peloslicitantes.
A representante
da empresavlP LIMPEZAE sERVIÇos LTDA manifestou
interesse
em fazerconstarem ata que,considerando
que hao existeimpedimento
que
e
a referidaempresapossuitodos os documentosexigidospara a
f"g"l
habilitação
no certame,requerprazopara recorrerda decisãodo Prõgoeiroque a $s
'l
impediude ter sua propostae documentação
avaliadosnestalicitaçãó.
Dianieda
ilt l
ausênciade fundamento
judicra\para,tanto, o Pregoeirodecidiunãor;
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acatar a solicitaçãoformulada. Da mesma forma, o representanteda
MULTCOOPER
COOPERATIVA
DE SERVIçOSESPECIALIZADOS
solicitouque
se constasse
em ata a ausênciade fundamentação
legaldo ato administrativo
do
pelanão aberturade sua propostacomercial
Pregoeiro
na condiçãode serviçosde
mão-de-obra
sob o regimeceletista,ademaisa ACP no 159212000
encontra-se
em
fase de embargosdeclaratórios,
porquantouma coisa é a sua participação
no
certamee outra e a contratação.
Solicita,por fim, a guardados envelopesde
propostase documentosda MULTCOOPERCOOPERATIVA
DE SERVTÇOS
ESPECIALIZADOS
pelo ptazode 30 dias à contarda adjudicação
do vencedor.
Esclareceu
o Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertados^deveião
ser entregues
em conformidade
com o exigidono Edital,sendo aplicáào,êffi caso de não
cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamaishavendoa ser tratadoo Pregoeiro
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavçi,a presenteAtã, que
lida e aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu,
tJ/_**--*)
(Mauro
José Fernandes),secretáriodestareunião,quea subscrevi.
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