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EDITALDELleffAçÃO NarÍe$fCI?
MOtlAtlDAnE: pRreÃoFRESEAÍcIAÍ.
Do nFo &rcrìronFRFçoGr,oBAt
FROCE$$ONo:23SS2Mle00f
ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENCIAL
As dez horase trintaminutos(10h30)do dia 21 de dezembro
do ano
de dois mil e sete (21.12.07),na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
de
Licitação,
no 1o(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no
508,SetorOeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr.
JoséEduardoPerottoLobo,designado
peloDecretoJudiciário
no1.124107,
e equipe
de apoio, para a realizaçãodos atos referentesao PRFGÂOFRFSEfVCÍÁL
OO
frFQ &fEAIORFREçO GÃOBAL,de no 169/07,que tem por objetoa contratação
de firma especializadapara confecçãode 60.000 (sessenta mil) etiquetas
patrimoniais
com codigode barras.O avisode Licitaçãofoi publicadono Diário
Oficial no 20.266107
em 07 de dezembrode 2OO7e disponibilizado
no site
nnrw;fr.gFo,g[ov.ãrlDqpaffamemúo/tlcitaeadÍicffacao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciados
os representantes
das emDresas:

Empresa

Representante

MBS-DISTRI
BUIDORACOMERCIAL
LTDA
PROPLACAS
INDUSTRIA
E COMERCIODE
PLACASLTDA

FABIANOCANDIDOSOARES
TEREZECRISTINA
DE OLIVEIRA
SILVA

Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços.O Pregoeiro
esclareceuque o procedimento
seria realizadotevando-seem consideração
o
menorpÍeço por global,bem cornoos preceitosda Lei complernentar
no 1231200ô,
nCIque conçeme aos beneficiosçoncedidosàs microempre$as
e 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
PROPLACAS
INDUSTRIA
E COMERCIO
DEPLACAS
LTDA.Passou-se,
então,a abertura
dos envelopesde habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o
exigidono Edital.Por fim, o pregoeiroadjudicouo objetoda licitaçãoda seguinte
forma:
Ér"pr"r"

ValorTotal

PROPLACAS
INDUSTRIA
E COMERCIODE PLACASLTDA

R$14.240,00
Valor Total

R$14.240,00

Tota|izaapresente|icitaçãoaimportânciadeR$14.24o,o0(qúM
e quarentareais).O Pregoeiro
questionou
quantoa possibilidade
de interposição
de recursosnada sendo respondidopelos licitantespresentes.Esclareceuo
Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertados deverão ser entregues em
conformidadecom o exigido no Edital, sendo aplic{do, êffi casb de não
cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamais havendoâ ser tratadoo pregoeiro
declarouencerradaa presentereunião,e para constar,ljvrei a presente'Atã,
que
lida e aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu, JJ+ ------(Mauro
JoséiFemandes),
secrqt?fiodestareunião,que
a
subscrevii.
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