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ATA DE REALIZAçÃODE PREGÃOPRESENCIAL

As nove horas(09h00)do dia 22 de novembrodo ano de doismil e
sete (22.11.07),
na sala de reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 10
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. RogérioJayme,
pelo
designado DecretoJudiciário
no1.124107,
e equipede apoio,paraa realização
dos atos referentesao PRFGÃo PRFSEfìICIAI-Í)O IÏPO &fEfVORPREçO pOR
I-OFE, de no 133107,que tem por objeto a aquisiçãode suprimentos para
impressoras.
O avisode Licitaçãofoi publicadono DiárioOficialno20.246107
em 07
de
novembro
de
2007
e
disponibilizado no
site
wwtr"ff.gro.gor.ôrllleparúamenffffcffacadficÍfaeaa.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauroJosé Fernandes,membroda equipede apoio.
Abertosos trabalhos,
foram credenciados
ntantesdas emoresas:
os re
Empresa
AldepelComércio
e Representações
Ltda
RiomídiaInformática
Ltda
ApoloPapelaria
Ltda
Papelaria
Tributária
Ltda

CleyWalgnerSaraivaPinheiro
AbdonVelascode Oliveira
Pimenta
JulianoRodrigues

GoldenDistribuidoraLtda

DivinoEvangelistaNeto

Fáriase BrandãoLtda-ME(GynPel)

LaudimFernando
Brand

StarBKSLtda
PortDistribuidora
de Informática
e Papelaria
Ltda

MarcoPoloRodrigues
da Cunhq
MauroRogérioMartinsMa

MBS- Distribuidora
ComercialLtda

LeonardoSantosMachado

PapelariaDinâmicaLtda

Jean MarquesSilva

AldiMessiasBatista

Megadata
Distribuidora
de Produtos
de Informática
Ltda JulianaJoséVaz
PolyComércio
e ServiçosLtda-ME
JoãoLuizde Oliveira
Vanderlei
Marques
de LimaFilho-ME
VanderleiMarquesde Lima Filho

Em seguida,foram recebidósos envelopesde propostade preços das empresas
procedeu-se,a aberturados envelopesde preços.O Pregoeiro,
credenciadas,
esclareceuque o procedimentoseria realizadolevando-seem consideraçãoo
menor preçopor lote.As propostasforamanalisadas.
Prosseguindo
os trabalhos,
fez-sea leiturados preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujos
valoresestão demonstrados
vencedoras,as
em documentoanexo.Sagraram-se
empresas,MegadataDistribuidora
Ltda,no lote01, Stan
de Produtosde Informática
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BKSLtda, no lote02, PortDistribuidora
e PapelariaLtda,no lote03
de Informática
e Aldepel Comércioe Representações
Ltda, no lote 04. Passou-s€,então, é)
aberturados envelopesde habilitação.
A documentaçãoda empresaMegadata
Distribuidora
de Produtosde Informática
Ltda, estavaem desconformidade
com o
"ê"
"f'(
provade regularidade
exigidono Edital,descumprindo
os itens51.2 letras ,
com as FazendasPúblicasEstaduale Municipal,
respectivamente)
e 51.3 letra"a"
(Certidão
de Falênciaou Concordata).
fase
de lancesfoi
Obedecendo
a ordemda
abertoa documentação
da empresaPapelariaDinâmicaLtda,segundacolocada,
estandoa documentação
em conformidade
do edital. Porfim,o
com as exigências
rreqoeiro
adiudicou
o obietoda licitacão
Íorma:
da seouinte

Lote
01
02
03
04

Empresa

Valortotal

PapelariaDinâmicaLtda

R$ 68.250,00
StarBKSLtda
R$ 582.237,90
PortDistribuidora
de Informática
Ltda
e Papelaria
R$ 62.899,00
AldepelComércio
e Representações
Ltda
R$23.613,00
ValorTotal
R$ 736.999,90
Totaliza a presente licitação a importânciade R$ 736.999,90(setecentose
trinta e seis mil, novecentose noventae nove reais e noventacentavos).O
Pregoeiroquestionouquantoa possibilidade
de interposição
de recursos,nada
sendo respondidopelos licitantespresentes.Esclareceu,o Pregoeiroque os
produtos ofertadosdeverãoser entregues em confprmidade
com o exigidono
Edital,sendo aplicado,effi caso de não cumprimçnto,as medidascabíveis,
previstasno Edital. Nada mais havendoa ser trathdo,o Pregoeiro,declarou
presenteAta, que lida e
encerradaa presentereunião,e para constar,la_v-relia
aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu,
^F/ _ ___ .
(Mauro José
Secretário
Femandes),
destareunião,que a subscrevi.ì

MariafüCiaba VeigaJardimMundim
Equipede apoio
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