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ATA DE REALIZAçÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

As dez horas e tr inta minutos (10h30) do dia 21 de dezembro do ano
de dois mil e sete (21 .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.
José Eduardo Perotto Lobo, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe
de apoio, para a realização dos atos referentes ao PRFGÂO FRFSEfVCÍÁL OO
frFQ &fEAIOR FREçO GÃOBAL, de no 169/07, que tem por objeto a contratação
de firma especializada para confecção de 60.000 (sessenta mil) etiquetas
patrimoniais com codigo de barras. O aviso de Licitação foi publicado no Diário
Oficial no 20.266107 em 07 de dezembro de 2OO7 e disponibilizado no site
nnrw;fr.gFo,g[ov.ãrlDqpaffamemúo/tlcitaeadÍicffacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciados os representantes das emDresas:

Empresa Representante

PROPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLACAS LTDA

TEREZE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado tevando-se em consideração o
menor pÍeço por global, bem corno os preceitos da Lei complernentar no 1231200ô,
nCI que conçeme aos beneficios çoncedidos às microempre$as 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
PROPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 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 licitação da seguinte
forma:

Tota | izaapresente | ic i taçãoa impor tânc iadeR$14.24o,o0(qúM
e quarenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição
de recursos nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o
Pregoeiro que os produtos/serviços ofertados deverão ser entregues em
conformidade com o exigido no Edital, sendo aplic{do, êffi casb de não
cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo â ser tratado o pregoeiro
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, ljvrei a presente'Atã, que
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, JJ+ 

-------
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JoséiFemandes), secrqt?fio desta reunião, que a subscrevii.
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MBS-DISTRI BU I DORA COMERCIAL LTDA FABIANO CANDIDO SOARES

Ér"pr"r" Valor Total
PROPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA R$1 4.240,00

Valor Total R$1 4.240,00
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