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DELlctreçÃo No:156f0?
MODALIDADE:
PREGAOFRESENCTÁI
t]O ïïFO fr{EttIORFRFçO GI-OBAI
PRQCE$SO Na:236256212007

ATA DE REAlrzaçÃo DE pnecÃo eRESENcTAL

As quatorzehoras(14h00)do dia 19 de dezembro
do anode doismil
e sete(19.12.07),
na salade reuniãoda Comissão
no 1o
Permanente
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,à Rua 18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
Borba
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. Alexandre
peloDecretoJudiciário
de Brito,designado
no1.124107,
e equipede apoio, paraa
realizaçãodos atos referentes ao FREGÃO FRESEIìÍCIALnO ilFO A|FÂÍOR
FRFçO GIOBAA, de no 156107,que tem por objeto a contratação
de empresa
para
prestar
especializada
serviçosde adequaçãodo almoxarifado
do Tribunalde
Justiça às normasdo Corpode Bombeiro.
O avisode Licitaçãofoi publicadono
DiárioOficial

no 20.265107
em 06 de dezembrode 2007 e disponibilizado
no

site t[tfrwl.ti.,gÍo.groÌr.ãrlDeparÍamenúolfÍcÍfacaolÍfeffaeao.
Para secretariar os
trabalhos
foi designado
o servidorMauroJoséFernandes.
Abertosos trabalhos,
foi
credenciadoo representante
da empresa:

Empresa

Representante

AP CONSTRUTORA
LTDA

EDINALDO
ALVESRODRIGUES

Em seguida,foi recebido.o ''en
de propostade preços. O Pregoeiro
esclareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
menorpreçoglobal, bem comoo$ preceitosda Lei complementar
no 123/2006,l'Ìo
que concemeaos beneficiosconcedidosàs microempresas
e empresasde pequeno
porte.A propostafoi analisada.
Seguindoos trabalhos,
fez-sea leiturados preços
questionou
quantoa possibilidade
ofertados.
O pregoeiro
de reduçãodos preçoso
que foi respondido negativamente.Sagrou-se vencedora a empresa
APCONSTRUTORA
LTDA.
Passou-se,
então,a abertura
dosenvelopes
de habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o
oeiroadiudicouo o
dal
forma:
o da seouinte
Item
01

Empresa

ValorTotal

AP CONSTRUTORA
LTDA

R$6.408,92
ValorTotal

R$6.408,82

Totaliza a presente licitação a importância de R$6.408,82(seis mil
quatrocentose oito reaise oitentae dois centavos).Esclareceu
que
o Pregoeiro
os produtos/serviços
ofertadosdeverãoser entregues em conformidade
com o
exigidono Edital,sendo aplicado,êffi caso de não cumprimento,
as medidas
cabíveis.Nada mais/havendoa ser tratadoo pregoeirodeclarouencerradaa
presentereunião,e para constar,lavreia presenteAta, que lida e aprovadaserá
'
assinada pelos ptpçentes.Eu,
(Mauro José Fernandes),
i
quea subscrevi.
Secretário
desta,reúniào.
\
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