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PREço
PoRlorr
MODALIDADE:
L Denpo httENoB
FROCESSO
Ne:2200597
1112007
e 21971

ATADEREALrzncÃo
DEpREcÃopnesENctAl

As no'vehoras(09h00)do dia 14 de agosto do ano de doismil e
no 1e
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
sete (14.08.07),
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,a Rua 18, ne508,SetorOeste,
reuniram-se,
Sr. RogérioJayme,
em Goiânia-GO,
em sessãopública,o Pregoeiro,
paraa realização
designadopeloDecretoJudiciárione 1.1241A7,
de
apoio,
e equipe
dos atos referentesao FRFGÃO PfrESã/ttCrÁLÍÌO TIFQ frtEÂrORFREçO POR
de
LQTE de ne O40rc7,que tem por objetoa
aquisição de equipamentos
no DiárioOficialne20.179107
em 31
sonorização.O avisode Licitação
Íoi publicado
julho
no
2007
site
de
de
disponibilizado
e

Parasecretariaros trabalhos
www.tt'.go.gav,brftlepartanent#lt'eifacaoflÍe{tacao.
foram
foi designado
Abertosos trabalhos,
o servidorMauroJosé Fernandes.

9lryA
NETO
DIGIFOCUS
COPIADORA
RAE IMPRESSORA
EVANG
EVANGELISTA
LTDA DIVINO
MULTIDATAS
INDUSTRIA
ìIA E COMERCIO
WALGNESARAIVAPINHEIRO
COMERCIO
LTDA CLEY
LTDA
CLEYWALGNER

a
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços.Procedeu-se,
preços
Pregoeiro,
O
envelopes
aberturados
de
das empresascredenciadas.
esclareceuque o procerlimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
rnenor preço por lote. As propostasforam analisadase consideradasem
Íez-sea leituras
conformidade
com o exigidono Edital.Prosseguindo
os trabalhos,
preços
valoresestão
ofertados.
Passou-se,
lances
verbais,
cujos
dos
a fase de
DA
demonstrados
em documento
vencedora
a empresa H.S.G.
anexo. Sagrou-se
LTDA
E
CIA
MG
nos
.
Passou-se,
então,
á
abertura
do
SILVA
SCM,
lotes01 e 02
A documentação
com
envelopede habilitaÇão.
habilitatória
estavaem conformidade
da seguinte 't',,
o exigidono Edital.PorÍim, o pregoeiro
adjudicou
o obletoda licitação
:
forma:
ValorTotal
Lote
H.S.G.DA SILVAE CIA LTDA- MG SOM
R$ 9.200,00
H.S.G.DA SILVAE CIA LTDA- MG SCI\,I
R$4.303,10
l02
ValorTotal
R $1 3 . 5 0 3 , 1 0

Totaliza a presentelicitação
quinhentose três reais e dez
G F A Ê I C A O O P O D E R J U OC A R ] O

çT"U*r*t 1* a/çr"â€r,* 6ta* 1* &rrl,
peloslicitantes
possibilidade
de interposição
de recursos,nadasendorespondido
presente.Esclareceu
que será analisadaa caixade sonnampliÍicada
o pregoeiro,
pela
ofertada
empresavencedora(marcaWGK) e, não sendoaceita,a empresa
no lote02 (dois),bem comoa segundacolocada,por cotar o
serádesclassificada,
mesmo produto.A empresaHARMONIAMUSICALLTDA, terceiracolocada,
apresentouo referidoprodutoem conformidade
com o exigidono edital,tendo o
já,
Pregoeiro,
desde negociadoo valor propostopara o lote 02 (dois),no caso da
desclassificação
das empresasacimamencionadas,
cujo valor negociadofoi de
R$7.500,00(sete mil e quinhentosreais).Ësclareceu,
ainda que os produtos
ofertadosdeverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono edital,sendo
aplicado,em casode não cumprimento,
as rnedidascabíveis,previstasno edital.
Nada mais havendoa ser tratado,o Pregoeiro,declarouencerradaa presente
reunião,e para constar,lavreia presenteata, que lida e aprovadaserá assinada
pelospresentes.
(MauroJoséFernandes),
Eu,
Secretário
desta
que
reunião, a subscrevi.
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