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ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

Às nove horas (09h00) do dia 17 de dezembro do ano de dois mil e
sete (17 .12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-Go, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124t07, e equipe de apoio,
para a realização dos atos referentes ao FRFGÃO PRESEIìICIAA OO nFO
lf'EffOR FREçO GLOBAT-, de no 157 tO7 , que tem por objeto a prestação de
serviço de assistência técnica preventiva e corretiva (manutenção integral) em 02
(dois) elevadores marca Otis, modelo MRL, instalados no Forúm da Comarca de
Aparecida de Goiânia-GO. O aviso de Licitação foi publicado no Diá1o O1cial no
20.262107 em 03 de dezembro de 2OO7 e disponibilizado no s1e
nnrur.S.gFo.gtor.fu/OeparúamenúollÍeitacao/lÍcftaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciados ntantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta Oe preçrylro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideraçao o
menor preço global, bem cQmo os preceitos da Lei complementar no 123/2006, flo
que cCIncerne aos beneficios concedidos às microempresas e empresas de pequeno
porte. As propostas foram 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
Elevadores Otis Ltda. Passou-se, então, a abertura dos envelopes de habilitação. A
documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o

oeiro adiud

Totaliza a presente licitação a importân
reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de recursos
nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o Piegoeiro que os
produtos/servicos ofertados deverão ser entregues em conformidade óom o exigido
no Edital, sendo aplic{do, êffi caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. frtãOa
mais havendo a ser tdptado o pregoeiro dectarou encerrada a presente reunião, e
para constar, lavrei E prg-sg[tg_4!a, que lida e aprovada será assinada pelos
presentes. Eu, (Mauro José Femandes), Secretário desta

Pregoeirc
- r  . ,  i

Maria Lúqia da Veiga Jardlrn Mundin
Equipe de Apoio

OS rese es oas em
Empresa Representante

Elevadores Otis Ltda Jovair Gabriel Damacena
Thyssenkrupp Elevadores S/A Leonardo Castro Silva

ro rcou o o da l o da seouinte forma:
Empresa Valor Unit. Valor Mensal

Elevadores Otis Ltda R$150,00 R$300,00

reunião, que a subscreli.
. t  t

an Neto
ipe de Apoio


