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FREçO FOR t.OrE

ATA DE REALtzAçÃo oe pnecÃo pRESENctAL

As dezesseis horas (16h00) do dia 1 1 de dezembro do ano de dois mil
e sete (11.12.07), 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, SeÍor 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 FRFGÁO FRFSFÂIÇiÁL OO ilFO
f,tEAÍOR FREçO POR ITEM, de no 153t07, que tem por objeto a aquisição de
fogão elétrico. O aviso de Licitação foi publicado no Diário OÍicial no 20.258/-07 em
27 de novembro de 2OOT e disponibi l izado no site
nn'nr.fr'$o.$onãrl0epartamenúo/ÍieiÍacao/ffcfú*cao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos. foram
credenciados qq 1qpleqgdedqq das empresas:

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. O Pregoeiro
escfareceu que o procedimento seria realizado levando-se em considerafao o
menQr preço por lote, bem como os preceitos da Lei complementar n" 1?3120Õ6, fto
elue concerne aos beneficios concedidos às microempresas e empresas de pequeno
porte. As propostas Íoram 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 CIBREL -
COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAçÃO LTDA. Passou-se, então, a abertura
dos envelopes de habilitação. A documentação estava em conformidade com o
exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudióou o objeto da licitação da seguinte
forma:

SA

Empresa Representante
S .

WV DE MORAIS E CIA LTDA. Leonardo Santos Machado
POLY COMERCTO E SERVTçOS LTDA. João Luiz de Oliveira
FARIAS E BRANDÃO LTDA. Pelágio de Maria Gaspar Batista /
DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS
LTDA.

Divino Evangelista Neto
{

CARVALHO E COSTA COMERCIAL LTDA. Francisco Vinício Cabral Resende
SINERGIA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO LTDA. ME

Roniel Gomes

CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Cley Wagner Saraiva Pinheiro Lima

Lote Empresa Valor Total

R$5.550,0001 CIBREL
LTDA.

coMERCtAL BRASTLETRA DE REFR|GERAçÃO

Valor Total R$5.550,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$S.S50,00 (cinco mil,quinhentos e cinquenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade deinterposição de recursos nada sendb respondido pelos licitantes presentes.
Esclareceu o Pregoeiro que os produtos ofertados deverão ser entregues emconformidade com o exigido no Edital, sendo aplicado, êtrì caso de não
cumprihento, as medidas cabíveis previstas no Edital. Nada mais havendo a ser
ld?do, o plggoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,

, 'ï - (Mauro José Fernandes), Secretário desta reunião, que asubscrèvi.
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