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ATA DE REALIZAçÃoDE PREGÃoPRESENcIAL

As quatorzehoras(14h00)do dia20 de dezembro
do anode doismil
e sete(20.12.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,
à Rua 18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. Alexandre
Borba
peloDecretoJudiciário
de Brito,designado
no1.124107,
e equipede apoio, paraa
realizaçãodos atos referentes ao PRFGÃO PRESE|fCfAL OO TïpO ffEAIOR
que tem por objeto a prestaçãode serviçode
FREçO GLOBÁL,de no 171107,
tratamentosquímico corretivo(intervençãoquímica choque) em 02 (dois)
condensadores
do sistemade ar condicionado
do Fórumda Comarcade Anápolis.
O avisode Licitaçãofoi publicadono DiárioOficial

no 20.266107em 07 de

dezembro
de
2007
no
e
disponibilizado
site
wwtrr"tj.gFo.gtov"
brfDeparfanrenfd?feftacadÍfcÍfacao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciado
encraoosos representanïes
tantesd
oas emoresas
Empresa
Representante, l,,i
CIBREL-COMERCIAL
BRASILEIRA
DE
REFRIGERAçÃOLTDA

ç1 g{
ÈIruNTINO
CLEYWALGNER
SARAIVA
JUNIOR
;

MBS.DISTRIBUIDORA
COMERCIAL
LTDA

JULIANAJOSEVAZ

HTDROSERVTCE
|NDUSTR|A
E SERVTçOS
LTDA JoÃo ALVESDAsrLVA

AR OESTESISÏEMASTERMICOS
LTDA.ME

,/''l4

FRANCISCO
LEOPOLDO
DE OLIVIERA

)'r"t7'

Em seguida,foram recebidosos envelopes
propo
preços.O
velope de orooostas
Hreg
de orecos.
u P
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideração
o
menorpreçopor global, bem comoos preceitosda Lei complernentar
no 1231?CI06,
no que concerneaos beneficÌosconcedidosàs microemprcsase empresasde
pequenoporte.As propostasforam analisadas.Seguindoos trabalhos,fez-sea
leiturados preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujos valores
estão demonstradoem documentoanexo. Sagrou-sevencedoraa empresa
HIDROSERVICE
INDUSTRIA
E SERVIÇOS
LTDA.Passou-se,então, a aberturado
envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigido
no tsol
Edital.
. por
Por fi
ïtm,o pregoeiroadiudicouo obietoda licitaçãoda s uinteforma:
Item

01

Empresa

ValorTotal

HTDROSERVTCE
|NDUSTR|A
E SERVTçOS
LTDA

R$5.100,00
ValorTotal
íó
/.,/

R$5.100,00

&r,í"r-o/

rh, rrfir.rtr,qn,
rh

Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$5.100,00
(cinco mil e cem
reais).O pregoeiroquestionou
quantoa possibilidade
de interposição
de recurso,
nadasendorespondido
peloslicitantes
presentes.
Esclareceu
o Piegoeiroque os
produtos/serviços
ofqr"tados
deverãoser entreguesem conformidade
óom o exigido
no Edital,sendoaplicqdo,
êlrìcasode nãocumprimento,
as medidascabíveis.
Nada
maishavendoa ser t\atadoo pregoeiro
declarouencerrada
a presentereunião,e
para constar,lavrei q pre5en[e$ta, que lida e aprovadaserá assinadapelos
presentes.Eu,
(Mauro José Fernandes),Secretáriodesta
quea subsc
reunião,

ndre
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Equipede Apoio
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