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pneSENCTAL
ATADEREALTZAçÃO
DEPREGÃO
As nove horas(09h00)do dia 24 de setembrodo ano de doismil
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
e sete (24.O9.O7),
de Licitação,no
1e (primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, ne 508, Setor
Oeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se,
Sr. Alexandre
em sessãopública,
o Pregoeiro,
pelo DecretoJudiciário
Borbade Brito,designado
ne 1.124107,
e equipede apoio,
para realizaçãodos atos referentesao PREGÃOPRESENC/,AL
DO T\POMENOR
PREçO POR ITEM de na 09U07, que tem por objetoa aquisiçãode rotuladora
eletrônicaportátile malade ferramenta.O aviso de licitaçãofoi publicadono
Diário CIicial ne 20.208 em 11 de setembrode 2007,e disponibilizado
no site
Ennff.tgg,.qsffqÍ4eqa{Íf,f.ffi.oúdfic.Í.ÍF$nqftç{Açf.o.
Para secretariar os trabalhos foi
designado
o servidorMauroJoséFernandes.
foi credenciado
Abertosos trabalhos,
o
resentante
da em
Empresa
Digifocus
Copiadora
e lmpressora
Ltda

Representante
Neto
DivinoEvangelista

Em seguida,foi recebidoo envelopede propostade preços.O Pregoeiro,
que o procedimento
esclareceu
o menor
seriarealizadolevando-se
em consideração
preço item. A propostafoi analisadaem conformidade
com o exigidono Edital.
Prosseguindo
os trabalhos,fez-se a leiturados preçosofertadospela empresa
quantoa possibilidade
. O pregoeiroquestionou
classificada
de reduçãode preçoo
que foi respondidonegativamente.
vencedora
a empresa DigiÍocus
Sagrou-se
Copiadora
e lmpressora
Ltda,no item01 e 02. Passou-se,
á aberturado envelopede
habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por
f i m, o pregoelro
adjudicou
o objetoda licitaÇãoda seguintetorma:
item I
Empresa
Valortotal
DigiÍocus
01
Copiadora
e lmpressora
Ltda
R$ 1.076,00
Digifocus
Copiadora
e lmpressora
Ltda

02

R$ 1.368,00

R$ 2.444,00
Totaliza a presente licitação a importância de R$2.444,00(dois mil,
quatrocentose quarentae quatro reais).Esclareceu,
o pregoeiroque os produtos
deverãoser entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,sendo
em casode não cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamaishavendoa

o Pregoeiro,
declarouencerrada
4 presentereunião,e paraconstar,

presenteAta, que lida e aprovada
assinadapelos presentes.Eu,
-----:> (Mauro José Fernanèe Secretáriodesta reunião,que a
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