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EDITAI nE LnmAçAO Ne: '10tr0?
mOnAtnAIlE: pneeÁo FRE$FÂfcrÁt Do mpo fi,rgÂton pREço FoR ffEfií
FROCES$O Na: 229$003f800r

ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL

As nove horas (09h00) do dia 17 de outubro do ano de dois mil e sete
(17.10.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(primeiro) andardo Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, SetorOeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Alexandre Borba
de Bri to, designado pelo Decreto Judiciár io no 1.124107, equipe de apoio e os
alunos do Curso de Gestão Pública da Universidade Salgado de Oliveira
(UIVERSO), Alessandro Nubile de Barros, Rafhael Lemes de Oliveira, Neirival
Morais de Souza, Douglas Anastácio Mazaia, Ana Cristina D.M. Rezende e Alberto
Holffan, para a realização dos atos referentes ao FREGÃO FRESFI\,C|AL AO fÍFO
*íE voR PREçO FoR ITEM, de no 106107, que tem por objeto a aquisição de
TV 29" tela plana, aparelho de DVD player e Rádio portátil multi banda. O aviso de
Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.224107 em 03 de outubro de 2007 e
disponibilizado no site r,nr*rv.S.go.gov.ãrlPeparÍarnenúoflicitaeadffeiÍaeeo. Para
secretariar os trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da
equipe de apoio. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. Procedeu-se, a
abertura dos envelopes de preços das empresas credenciadas. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por item. As propostas foram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura
dos preços ofertados. Passou-se, a fase de lances verbais, cujos valores estão
demonstrados em documento anexo. Sagraram-se vencedoras as empresas WV de
Morais e Cia Ltda, nos itens 01 e 02; Digifocus Copiadoras e lmpressoras Ltda, no
item 03. Passou-se, então, á abertura do envelope de habilitação. A documentação
estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o

em
Empresa Representante

WV de Morais e Cia Ltda Fabiano Cândido Soares f,i i,c."--
Digifocus copiadoras e lmpressoras Ltda Divino Evangelista Neto 4',Ì,Yt
Vanguarda Equipamentos Hospitalares Ltda Danilo Duraes de Oliveira

da l i da inte forma:
Item Empresa Valor Total
01 WV de Morais e Cia Ltda R$ 800,00
02 WV de Morais e Cia Ltda R$ 225,00
03 Digifocus Copiadoras e lmpressoras Ltda R$ 78,00

Valor Total R$ 1 .103,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$í.103,00 (um mil, cento e três
reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de recursos
nada sendo respondido pelos licitantes presente. Esclareceu o Pregoeiro, que os
produtos ofertados deverão ser entregues em conformidade com o exigido no
Edital, sendo aplicado, em caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada
mais havendo a ser tratado o Pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e
para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos

(Mauro José Femandes), secretário destapresentes. Eu,
reunião, que a subscrevi.

T

Alexandre Borba de Brito
Pregoeiro

\ . . .  l '
Maria LWÌa da Veiga Jardim Mundim

Èquipb de Apoio
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