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EDITALDE LlelTAçAO Ns:072f0?
MODALIDADE:

pneâÃA PRESEfctAt- DQ nPQ fi/IENORPFËçO PORITEILf

ÌË:2232723
e 22350Í3P007
FROCESSO

pnesENclAl
DEPREGÃO
ATADEREALTZAçÃO

horas(14h00)do dia 13 de agostodo anode doismile
As quatorze
no 1e
de Licitação,
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
sete (13.08.07),
Oeste,
ne
Setor
18,
508,
Rua
à
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,
Sr. RogérioJayme,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
em Goiânia-GO,
peloDecretoJudiciário
e equipede apoio,paraa realização
na11241A7,
designado
dos atos reÍerentesao FfÌFGÃO PFESFJICTÁL pQ TIPQ lttEÂíoR PREçO POF
quetem porobjetoa aquisiçãode leitoresde códigode barras
ITEMde neA72lO7,
suprimentos. O avisode LicitaçãoÍoi
térmicascom os respectivos
e impressoras
no
publicado
em 30 de julhode 2007e disponibilizado
no DiárioOficialne20.178107
site www.ti.go.gov.brlllepartamentúIieltacaallici,tacao. Para secretariar os
trabalhosÍoi designadoo servidorMauroJosé Fernandes.Abertosos trabalhos,

NETO
EVANGELISTA
LTDA DIVINO
DISTRIBUIDORA
CDCBRASIL
VIEIRADEMORAES
OLIVEIRA
FÁBIOAUGUSTO
LTDA
coMPEXTECNOLOGIA
_
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LIDA Ât,
ìerocnnorECNoLoctA

NILODA SILVAROSAFILHO

LIMA
E A S S E S S O R I A CLEYWALGNERSARAIVAPINHEIRO
G R B SC O M E R C I O
LTDA
EM INFORMATICA

a
Em seguida,Íoram recebidosos envelopesde propostade preços.Procedeu-se,
aberturados envelopesde preços das ennpresascredenciadas.O Pregoeiro
o
seria realizadolevando-seem consideração
esclareceuque o procedimento
menor preço por item. EscJareceutambénr gue, cada impressoradeverá vir
quandoda entrega,de 70 (setenta)bobinasde etiquetascorn 127
acompanhada,
(centoe vinte e sete) metroscada uma, e não camo exigidono Edital,vez que foi
constatadaa inexistência,no mercado, de bobinascom a metragemexigida.Foi
quantoa viabilidadetécnicana
feita consulta,via telefone,ao Diretorde Informática
açeìtaçãode leitoresde cúdigo de barra cc{n Çurrentede 135m4. A informação
obtldafoi de que não acarretarianenhum problenratécnico.Destafeita,passou-se
as empresas: COMPEX
a analise das propostas. Foram desclassificadas
o item2.2.9do anexoll do
LTDA, no item02 (dois),por descurnprir
TECNOLOGIA
Edital (No casoda proponentenão ser a fabriaantedo equipamento,deveráser
apresentadacarla de solidariedadedo fabricante,citando expressamenteo Edital
nosprazos ofertados)e;
em questão,comprometendoa entregados equipa.mentos
LTDA,por não apresentar
E ASSESSORIA
EM INFORMATICA
GRBSCOMERCIO
fez-sea leiturasrdqs
paraanálisetécnica.Prosseguindo
os trabalhos,
documentação
preços ofertados.Não houveramlances.O pregoeiroquestionouàs emp,resás
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vencedorasquantoa possibilidadede reduçãodos valoresofertados,o que foi
quanto
positivamente
respondido
em relaçãoao item01 (um), e, negativamente,
TECNOLOGIA
(dois).
COMPEX
vencedoras
as empresas
Sagraram-se
ao item02
LTDA no item 02 (dois).
LTDA,no item 01 (um) e BIO CARD TECNOLOGIA
A documentaçãoestava
Passou-se,
então,á abrertura
do envelopede habilitação.
adjudicou
o objetoda
como exigidono Edital"PorÍirn,o pregoeiro
em conformidade
da _s_egqiqte-loqma;
Empresa

L
---

ValorTotal

rECNoLocrA
LrDA
coMpEX

ot

I

R$39.600,00]

Ì

', 02 iBloCARD
TECNOLCGIA
LrDA

' _l9trygqq9
vapl-rot{I _ R$86'600,001

(oitentae seis mil e
Totaliza a presentelicitaçãoa impontânciarie R$86.600,0i)
questionou
de interposição
seiscentosreais).O Pregoeiro
ouantoa possibilidade
LTDA,
de recursos.O representante
da empresaCDC BRASILDISTRIBUIDORA
LTDA,por não
requera desclassiÍicação
da empresa COMPEXTECNOLOGIA
equipamento
com correntemáximade 135mA,diferenteda exigidano
apresentar
LTDA,
edital(120mA).Já o representante
da empresaCOMPEXTECNOLOGIA
que
a empresa BIO CARD TECNOLOGIALTDA, deveria ser
alegou
no item O2(dois)por não apresentara declaraçãodo fabricante
desclassificada
motivoda sua desclassificação.
descritano item2.2.9do anexoll do Edital,mresrno
Esclareceuo Pregoeiroque os produtos cfertadosdeverãoser entregues em
erncasode não
como descrito
no editale nestaAta,sendoaplicado,
conformidade
as medidascabíveis,previstasno edital.Nadamaishavendoa ser
cumprimento,
a
tratado,o Pregoeiro,
declarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavr.ei
presente ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes.Eu,

(MauroJosé Fernandes),
desta reunião,que d
Secretário

subscrevi.
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