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ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL

As quatoÍze horas (14h00) do dia 22de novembro do ano de dois mil
e sete (22.11.07), 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 a realtzação
dos atos referentes ao FREGÃO pRESEÂÍerÁt OO nFO [fEfúOR FRFçO FOR
,.OFF, de no 124107, que tem por objeto a aquisição de Projetor multimídia,
aparelho de DVD e placa Modem PCMCIA, com serviço de internet móvel. O aviso
de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.246107 em 07 de novembro de
2007 e disponibilizado no site nnrrr.$.Se.gov.ãrl0qparüamenúoÉfietraeaoflÍcftaeao.
Para secretariar os trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes,
membro da equipe de apoio. Abertos os trabalhos, foram credenciados os

ntantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços das empresas
credenciadas, procedeu-se, a abertura dos envelopes de preços. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menor preço por ltem. As propostas foram analisadas. Não foi cotado o ltem 03.
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 WVM de Morais e Cia Ltda, no item 01 e
Top Net Papeis Informática Ltda, no item 02. Passou-sê, então, à abertura dos
envelopes de habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido

Edital. Por fi

s oas emoresas:
Empresa Representante I

f

T?-
Digifocus copiadora e lmpressoras Ltda Divino Evangelista Neto í ' r , "

.,,\

Top Net Papeis Informática Ltda Eduardo Sandro Mendann^l ffi
WVM de Morais e Cia Ltda Rafael dos Santos Machad ffi,
Brasil Informática Ltda Josias Luiz do Brasil Guimarães

no Edital. Por fim, o pregoeiro adiudicou o obieto da licitação da sequinte forma:
Item Empresa Valor total
01 WVM de Morais e Cia Ltda R$ 7.390,00
02 Top Net Papéis Informática Ltda R$ 130,00
03 Deserto

Valor Total R$ 7.520,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$7.520,00 (sete mil, quinhentos
e vinte reais) . O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de
recursos, nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o Pregoeiro
que os produtos ofertados deverão ser entregues em1 cpnformidade com o exigido
no Edital, sendo aplicado, êffi caso de não cumpririre\to, as medidas cabíveis,
previstas no Edital. Nada mais havendo a ser tratadil, o Pregoeiro, declarou
encerrada a presente reunião, e para constar, lavreiiefprese_nte Ata, que lida e
aprovada será assinada pelos presentes. Eu, -'Ã (Mauro Josê
Femandes), Secretário desta reunião, que a subscrevi.
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