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EDITAL tlE LICITAçAQ Na: ,l55f0?
MONAHDADE: FREGÁO PRFSFIfC',AN- OO TïFQ ffEfìÍQR FRFçO GT.OBAT.
PROCES$O Na: 2358$48f2007

ATA DE REALTZAçÃO DE PREGÃO PRESENCTAL

As quatotze horas (14h00) do dia 13 de dezembro do ano de dois mil
e sete (13.12.07), 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, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Alexandre Borba
de Brito, designado pelo Decreto Judiciário no1 .1241A7, e equipe de apoio, para a
realização dos atos referentes ao PRFGÃO pRESEAfCfÁA OO ilPO mËruOR
PREçO GLOBAI., de no 155/07, que tem por objeto a contratação de serviços de
confecção de uniformes. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial
no 20.261 107 em 30 de novembro de 2007 e disponibilizado no site
uRmw-$.gto.grov"ãr0eparfamenfqffeftacaolÍicifaeaa. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foi
credenciado o tante d

menor preço por global, bern cCImo o$ preceitos da Lei complementar n" 12$4006,
nQ que Qoneeme aos beneficios concedìdos às mieroempresas e empresa$ de
pequeno porte. A proposta foi analisada. Seguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos
preços ofertados. O pregoeiro questionou quanto a possibilidade de redução de
preços, o que foi respondido negativamente. Sagrou-se vencedora a empresa
BARBOSA E LEITE LTDA-ME. Passou-se, então, a abertura dos envelopes de
habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por
fi

Totaliza a presente licitação a importância de R$7.148,80 (sete mil, cento e
quarenta e oito reais e oitenta centavos). Esclareceu o Pregoeiro que os

deverão ser entregues em conformidade com o exigido
no Edital,  sendo apl i em caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada
mais havendo a ser tr o pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e
para constar, lavrei Ata, que lida e aprovada será assinada pelos
presentes. Eu, (Mauro Josê Femandes), Secretário desta
reunrao, que a sy
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ìrepresenranre oa empresa:

Empresa Representante 1 ,. í\ ( ,
BARBOSA E LEITE LTDA-ME Maria da Glória Barbosa Leite \ i ,''ÈJ'ç
Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de preços. O Pïé
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em considera

trerro
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ffi, o pregoeiro adiudicou o obieto da licitacão da sequinte forma:
Lote Empresa Valor Unit. Valor Total

01 BARBOSA E LEITE LTDA.ME R$28,90 R$3.147 ,60
02 BARBOSA E LEITE LTDA.ME R$24,90 R$3.037,80
03 BARBOSA E LEITE LTDA-ME R$128,00 R$512,00
04 BARBOSA E LEITE LTDA-ME R$7,40 R$451,40

Valor Total R$7.149,90

Alexa
Equipe de Apoio


