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EDTTAL DE LICITAçÃO Nor Í66t0?
MOTALIDADE: pReeÂo FRESENcTÁL oo rro tlrervoR FREço GAoBAr.
FROCE$SO No: 2318474Í300?

ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENGIAL

As nove horas (09h00) do dia 20 de dezembro do ano de dois mil e
sete (20.12.07), 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. Jose Eduardo
Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe de apoio,
para a realização dos atos referentes ao PRFGÃO pRES'ElìfClÁt AO nFO
ÂdEfìÍOR PREçO GLOBÁ|, de no 166/07, a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de dedetização e desratização nos predios do Poder
judiciário, Juizado Especial e Tribunal do Juri  da Comarca da Cidade de Goiás,
Comarca de ltapirapuã, Comarca de Rio Verde, Comarca de Senador Canedo e
Comarca de Anápolis O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no
20.258107 em 06 de dezembro de 2007 e disponibilizado no site
mnmr.{.gro.gfot/.brlDeparúamenfo/lrcrtacadfÍcrfaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciad ntantes daos os represenlanles oas empreSAS

Empresa Representante
DESPRAG DEDETIZADORA LTDA.ME MARCELO CARDOSO DE BRITO

srsTEMA MERCANTTL DE HlctENIZAçÃO E
CONSERVAçÃO LTDA (MATABEM)

TEREZEINHA LOBO GOMES

RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LÏDA ISAIAS ALVES DIAS

FULMINANTE DEDETIZADORA LTDA DIVINO NICOLAU DE SALES
Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. O Pregoeiro
escfareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por global, bem como os preceitos da Lei complementar n" 123/2006,
no que cCIncerne aos beneficios concedidos às microempÍesas 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
SISTEMA MERCANTIL DE HlclENlzAÇÃO E cONSERVAÇÃo LTDA (MATABEM). Passou-
se, então, a abertura dos envelopes de habilitação. A documentação estava em
conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da

,/., ./

&
\=

e noventa reais). O I
recursos nada sendo

regoetro que quanto a possl lade de interposição de
Esclareceu o Pregoeiro
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icita da sequinte forma:
Empresa Valor Total

stsrEMA MERCANTTL DE HtctENtZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
(MATABEM)

R$6.690,00

Valor Total R$ 6.690,00
Totaliza a presente licitação a importância de R$ 6.690,00 (seis mil, seisce
e noventa reais). O Preqoeiro questionou ouanto a oossibilidade de interoosicã

respondido pelos licitantes presentes.
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que os produtos/serviços ofertados deverão ser entregues em conformidade com o
exigido no Edital, sendo aplicado, €tïì caso de não cumprimento, as medidas
cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado o pregoeiro declarou encerrada a
presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será
assinada pelos presentes. Eu, (Maum Josê Femandes),
Secretário desta reunião, que a subscrerqi.
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Maria Lúcia da Veiga Jardim Mundim
Equlpe de Apoio


