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EDTTALDE LICITAçÃONorÍ66t0?
MOTALIDADE:pReeÂoFRESENcTÁL
oo rro tlrervoRFREçoGAoBAr.
FROCE$SONo:2318474Í300?

ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENGIAL

As nove horas (09h00)do dia 20 de dezembrodo ano de dois mil e
(20.12.07),
sete
na sala de reuniãoda ComissãoPermanentede Licitação,no 1o
(primeiro)andardo Anexo ll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no 508, SetorOeste,
em Goiânia-GO,reuniram-se,em sessão pública,o Pregoeiro,Sr. Jose Eduardo
Perotto Lobo, designadopelo Decreto Judiciáriono1.124107,e equipe de apoio,
para a realização dos atos referentes ao PRFGÃO pRES'ElìfClÁt AO nFO
ÂdEfìÍORPREçO GLOBÁ|, de no 166/07, a contrataçãode empresa especializada
em prestaçãode serviços de dedetizaçãoe desratizaçãonos predios do Poder
judiciário,JuizadoEspeciale Tribunaldo Juri da Comarcada Cidadede Goiás,
Comarcade ltapirapuã,Comarcade Rio Verde, Comarcade Senador Canedo e
Comarca de Anápolis O aviso de Licitaçãofoi 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
os os represenlanles
ntantesda
oas empreS A S
Empresa
Representante
DESPRAGDEDETIZADORA
LTDA.ME

MARCELOCARDOSODE BRITO

srsTEMA
MERCANTTL
DEHlctENIZAçÃO
E TEREZEINHA
LOBOGOMES
CONSERVAçÃO
LTDA(MATABEM)
RECICLARINDUSTRIAL
E COMERCIAL
LÏDA ISAIAS ALVES DIAS
FULMINANTE
DEDETIZADORA
LTDA
DIVINONICOLAUDE SALES

Em seguida,foram recebidosos envelopes
de propostade preços.O Pregoeiro
escfareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
menorpreçopor global,bem comoos preceitosda Lei complementar
n" 123/2006,
no que cCIncerne
aos beneficiosconcedidosàs microempÍesase empresasde
pequenoporte.As propostasforam analisadas.Seguindoos trabalhos,fez-sea
leiturados preçosofertados.Passou-seà fase de lancesverbais,cujos valores
estão demostrados
em documentoem anexo.Sagrou-sevencedoraa empresa
SISTEMAMERCANTILDE HlclENlzAÇÃOE cONSERVAÇÃoLTDA(MATABEM).
Passou-

se, então,a aberturados envelopesde habilitação.
A documentação
estavaem
conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiro
adjudicouo objetoda
icita
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da sequinteforma:
Empresa

stsrEMA MERCANTTL
DE HtctENtZAÇÃO
E CONSERVAÇÃO
LTDA
(MATABEM)

ValorTotal

R$6.690,00

ValorTotal
R$ 6.690,00
Totalizaa presentelicitaçãoa importânciade R$ 6.690,00(seismil, seisce
e noventa
noventa reais).
reais).O Preqoeiro
que
I regoetroquestionou
quanto
ouantoa possl
oossibilidade
lade de interposição
interoosicãde
recursosnada sendo respondido
peloslicitantes
presentes.
Esclareceuo Pregoeiro
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que os produtos/serviços
ofertadosdeverãoser entregues em conformidadecom o
exigido no Edital, sendo aplicado,€tïì caso de não cumprimento,as medidas
cabíveis.Nada mais havendo a ser tratado o pregoeirodeclarou encerradaa
presentereunião,e para constar, lavrei a presenteAta, que lida e aprovada será

assinadapelos presentes.Eu,
Secretário
destareunião,quea subscrerqi.

(Maum Josê Femandes),
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MariaLúciada VeigaJardimMundim
Equlpede Apoio

