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ATA DE REALIZAçAODE PREGAOPRESENCIAL

As quatoÍzehoras(14h00)do dia22de novembrodo anode doismil
(22.11.07),
e sete
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,
designadopeloDecretoJudiciáriono1.124107
, e equipede apoio, paraa realtzação
dos atos referentesao FREGÃO pRESEÂÍerÁt OO nFO [fEfúOR FRFçO FOR
,.OFF, de no 124107,que tem por objeto a aquisiçãode Projetormultimídia,
aparelhode DVDe placaModemPCMCIA,com serviçode internetmóvel.O aviso
de Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno 20.246107
em 07 de novembro de
2007 e disponibilizado
no site nnrrr.$.Se.gov.ãrl0qparüamenúoÉfietraeaoflÍcftaeao.
Para secretariaros trabalhosfoi designadoo servidorMauro José Fernandes,
membroda equipe de apoio. Abertosos trabalhos,foram credenciados
os
ntantes
s oas
d emoresas:
Empresa
Representante I
Digifocus
copiadora
e lmpressoras
Ltda
DivinoEvangelista
Neto
.,,\
T?Top NetPapeisInformática
Ltda
Eduardo
SandroMendann^l
ffi
í'r,"

RafaeldosSantosMachad
ffi,

WVM de Moraise Cia Ltda

BrasilInformática
Ltda
JosiasLuizdo BrasilGuimarães
Em seguida,foram recebidosos envelopesde propostade preços das empresas
procedeu-se,
credenciadas,
a aberturados envelopesde preços.O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
menor preçopor ltem.As propostasforamanalisadas.
Não foi cotadoo ltem 03.
Prosseguindo
os trabalhos,
fez-sea leiturados preçosofertados.Passou-se
a fase
de lances verbais,cujos valores estão demonstradosem documentoanexo.
Sagraram-se
vencedorasas empresasWVM de Moraise Cia Ltda, no item 01 e
Top Net PapeisInformáticaLtda, no item 02. Passou-sê,então,à aberturados
envelopes
de habilitação.
A documentaçãoestavaem conformidade
com o exigido
no Edital.Porfim,
fi o pregoeiro
adiudicou
o obietoda licitação
da sequinte
forma:

Item
01
02
03

Empresa
WVM de Moraise Cia Ltda

Top Net PapéisInformática
Ltda

R$ 7.390,00
R$ 130,00

Deserto

ValorTotal

GBAFICA OO POOEN JUDICTARIO

Valortotal

R$ 7.520,00

f

a7r'rhrrt*l/* tflr"úc* 1* Vta* * &*a
Totalizaa presentelicitaçãoa importânciade R$7.520,00
(setemil, quinhentos
questionou
e vinte reais). O Pregoeiro
quantoa possibilidade
de interposição
de
recursos,nadasendorespondido
peloslicitantes
presentes.
Esclareceuo Pregoeiro
que os produtosofertadosdeverãoser entreguesem1cpnformidade
com o exigido
no Edital,sendoaplicado,êffi caso de não cumpririre\to,
as medidascabíveis,
previstasno Edital. Nada mais havendoa ser tratadil, o Pregoeiro,declarou
encerradaa presentereunião,e para constar,lavreiiefprese_nte
Ata, que lida e
aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu, -'Ã
(MauroJosê
Secretário
Femandes),
destareunião,quea subscrevi.
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