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ATA DE REALIZAçAODE PREGAOPRESENCIAL

As novehoras(09h00)do dia 17 de outubrodo anode doismile sete
(17.10.07),na sala de reuniãoda ComissãoPermanentede Licitação,no 10
(primeiro)
andardoAnexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. Alexandre
Borba
peloDecretoJudiciário
de Brito, designado
no 1.124107,equipede apoioe os
alunos do Curso de Gestão Pública da Universidade
Salgadode Oliveira
(UIVERSO),
AlessandroNubilede Barros,RafhaelLemesde Oliveira,Neirival
Moraisde Souza,DouglasAnastácioMazaia,Ana CristinaD.M.Rezendee Alberto
Holffan,paraa realizaçãodos atos referentesao FREGÃOFRESFI\,C|ALAO fÍFO
*íE voR PREçO FoR ITEM,de no 106107,que tem por objeto a aquisiçãode
TV 29" tela plana,aparelhode DVD playere Rádioportátilmultibanda.O avisode
Licitação
foi publicadono DiárioOficialno 20.224107
em 03 de outubrode 2007e
disponibilizadono site r,nr*rv.S.go.gov.ãrlPeparÍarnenúoflicitaeadffeiÍaeeo.
Para
secretariar
os trabalhosfoi designado
o servidorMauroJoséFernandes,
membroda
equipede apoio.Abertosos trabalhos,foram credenciados
os representantes
das
em
Empresa

Representante

WV de Moraise Cia Ltda
FabianoCândidoSoares f,ii,c."-Digifocus
copiadoras
e lmpressoras
Ltda
DivinoEvangelista
Neto 4',Ì,Yt
VanguardaEquipamentos
Hospitalares
Ltda DaniloDuraesde Oliveira
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços.Procedeu-se,
a
aberturados envelopesde preços das empresascredenciadas.O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
preço
por
menor
item. As propostasforam analisadase consideradas em
conformidade
com o exigidono Edital.Prosseguindo
os trabalhos,fez-sea leitura
dos preçosofertados.Passou-se,a fase de lancesverbais,cujos valoresestão
demonstrados
em documento
anexo.Sagraram-se
vencedorasas empresasWV de
Moraise Cia Ltda,nos itens01 e 02; DigifocusCopiadoras
e lmpressoras
Ltda,no
item03. Passou-se,
então,á aberturado envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiroadjudicouo
da li
da
inteforma:
Item
Empresa
ValorTotal
0 1 WV de Moraise CiaLtda
R$ 800,00
02 WV de Moraise Cia Ltda
R$ 225,00
03 Digifocus
Copiadoras
e lmpressoras
Ltda
R$ 78,00
ValorTotal
R$ 1.103,00
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Totalizaa presentelicitaçãoa importânciade R$í.103,00(um mil, centoe três
reais).O Pregoeiroquestionouquantoa possibilidade
de interposição
de recursos
nada sendorespondidopeloslicitantespresente.Esclareceuo Pregoeiro,que os
produtosofertadosdeverãoser entregues em conformidade
com o exigidono
Edital,sendoaplicado,em casode não cumprimento,
as medidascabíveis.Nada
mais havendoa ser tratadoo Pregoeirodeclarouencerradaa presentereunião,e
para constar,lavrei a presenteAta, que lida e aprovadaserá assinadapelos
presentes.Eu,
(Mauro José Femandes),secretáriodesta
que
reunião, a subscrevi.
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AlexandreBorbade Brito
Pregoeiro
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MariaLWÌada VeigaJardimMundim
Èquipbde Apoio
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