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ATA DE REALTZAçÃO
DE PREGÃOpRTSENCTAL

As quatoze horas(14hOO)
do dia 09 de novembrodo anode dois
mile sete (09.11.07),
na salade reuniãoda Comissão
no
Permanente
de Licitação,
1o (primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no 508, Setor
Oeste,em Goiânia-GO,
reuniram-se,
Sr. Rogério
em sessãopública,o Pregoeiro,
Jayme,designadopelo DecretoJudiciáriono 1.124107,
e equipede apoio,para
realizaçãodos atos referentesao PREGÃO PRESENCTAL
DO TIPO MENOR
que tem por objetoa aquisiçãode leitoresde
PREçO PORITEM de no 120107,
codigode barragmonitorde vídeoLCDde 22 polegadas.
O aviso de licitaçãofoi
publicadono
Diário Oficial no 20.238 em 25 de outubrode 2007, e
disponibilizadono site wwu.ti.oo.gov.brlDenrbmentottlcitacaollicitacao.
Para secretariar
os trabalhos
foi designado
o servidorMauroJoséFernandes,
membroda equipede
o. Abertosos trabalhos,
foramcredenciados
das empresas:
os representantes
Empresa

.! '

Representante

yVdrí*
CDC-Brasil
Distribuidora
Ltda
Neto
DivinoEvangelista
CompexTecnologia
Ltda
FábioAugustoVieirade Moüesf/, i.
'
AbajuComercial
e SoluçõesLtda
WesleyFerreirada Costa /
RiomídiaInformática
Ltda
CleyWalgnerSaraivaPinheifoLima
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostasde preços. O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
preço
por
propostas
menor
item. As
com o
foram analisadasem conformidade
exigidono Edital.Prosseguindo
os trabalhos,fez-sea leiturados preçosofertados.
Não houveramlances.Sagraram-se
vencedoras
as empresasCompexTecnologia
Ltda, no item 01 e Abaju Comerciale SoluçõesLtda, no item 02. Passou-se,á
aberturado envelopede habilitação.
com
A documentação
estavaem conformidade
pregoeiro
o exigidono Edital.Porfim, o
adjudicouo objetoda licitaçãoda seguinte
forma:
ValorUnitário
CompexTecnologia
R$ 42.570,00
Ltda
AbajuComercial
e SoluçõesLtda
ValorTotal R$ 4q.530,00
(quarentae oito mil,
Totaliza a presenteIicitaçãoa importânciade R$48.530,00
quinhentos e trinta reais) . O Pregoeiroquestionouquantoa possibilidade
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interposiçãode recursos,nada sendo respondidopelos..licitantespresentes.
Esclareceu,o Pregoeiroque os produtosofertadosdeverãoser entreguesem
conformidadecom o exigido no Edital, sendo aplicado,em caso de não
cumprimento,
as medidascabíveis.
Nadamaishavendoa sentratado,o Pregoeiro,
lida e aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu,
Secretário
destareunião,quea subscrevi.
JoséFemandes),
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(Mauro
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VictorAguiar$afdimde Amorim
Equipede Apoio
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