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ATA DE REALTZAçÃO DE PREGÃO pRTSENCTAL

As quatoze horas (14hOO) do dia 09 de novembro do ano de dois
mil e sete (09.11.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no
1o (primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor
Oeste, em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Rogério
Jayme, designado pelo Decreto Judiciário no 1.124107, e equipe de apoio, para
realização dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCTAL DO TIPO MENOR
PREçO POR ITEM de no 120107, que tem por objeto a aquisição de leitores de
codigo de barrag monitor de vídeo LCD de 22 polegadas. O aviso de licitação foi
publicado no Diário Oficial no 20.238 em 25 de outubro de 2007, e
disponibilizado no site wwu.ti.oo.gov.brlDenrbmentottlcitacaollicitacao. Para secretariar
os trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da equipe de

Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preços. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por item. As propostas foram analisadas em conformidade com o
exigido no Edital. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados.
Não houveram lances. Sagraram-se vencedoras as empresas Compex Tecnologia
Ltda, no item 01 e Abaju Comercial e Soluções Ltda, no item 02. Passou-se, á
abertura do envelope de habilitação. A documentação estava em conformidade com
o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da licitação da seguinte
forma:
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o. Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas:
Empresa Representante .! '

CDC-Brasil Distribuidora Ltda Divino Evangelista Neto yVdrí*
Compex Tecnologia Ltda Fábio Augusto Vieira de Moüesf /, i.

Abaju Comercial e Soluções Ltda Wesley Ferreira da Costa / 
'

Riomídia Informática Ltda Cley Walgner Saraiva Pinheifo Lima

Valor Unitário

Compex Tecnologia Ltda R$ 42.570,00

Abaju Comercial e Soluções Ltda

Valor Total R$ 4q.530,00
Totaliza a presente Iicitação a importância de R$48.530,00 (quarenta e oito mil,
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interposição de recursos, nada sendo respondido pelos.. licitantes presentes.
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 sen tratado, o Pregoeiro,

lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,
-l> (Mauro

José Femandes), Secretário desta reunião, que a subscrevi.
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Victor Aguiar $afdim de Amorim
Equipe de Apoio
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