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ATA DE REALIZAçÃO Oe PREGÃO PRESENCIAL

As quatorze horas (14h00) do dia 30 de novembro do ano de dois mil
e sete (30.11.07), 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 realização
dos atos referentes ao FRFGÁO PRFSFAICÍAÍ- fl0 ilpO frfEtVOR PRFçO
GLOBÁÀ, de no 137/07, que tem porobjeto a licença de uso permanente de sistema
de gerenciamento de dados para uso da Divisão de Biblioteca e documentação do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O aviso de Licitação foi publicado no Diário
Oficiaf no 20.247107 em 08 de novembro de 2007 e disponibilizado no site
rrrrrr.f;"gFo"gtov.ãrl0eparÍamenÍoflfcftacadlieiüaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes, membro da equipe de apoJg.
Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa:

Em seguida, foi recebido o envelope de proposta de p a pmpresa
credenciada, procedendo à abertura do envelope de preços. A emprda participante
anexou, ainda uma proposta de manutenção do sistema licitado em observância ao
item 8.2 do anexo ll do edital. O Pregoeiro esclareceu que o procedimento seria
realizado levando-se em consideração o menor preço global. A proposta foi
analisada. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado, O
pregoeiro questionou quanto a possibilidade de redução de preços o que foi
respondido negativamente. Sagrou-se vencedora a empresa Primasoft Comercial de
Informática Ltda. Passou-se, então, à abertura do envelope de habilitação. A
documentação da empresa estava em conformidade com as exigências do edital.
Por fim o nrêooeiro adiudicou o obieto da licitacão da seouinte forma:

Totaliza a presente licitação a importância de R$21.990,00 (vinte e um mil,
novecentos e noventa reais). O Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços
ofertados deverão ser entregues em conformidade com o exigido no Edital, sendo
aplicado, êffi caso de não cumprimento, as medidas cabíveis previstas no Edital.
Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente
reunião e, para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada
pelos presentes. Eu, (Mauro Josê Femandes), Secretário desta
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Roberto Jonas de MaPrimasoft Comercial de lnformática Ltda

Por fim. o oreooeiro adiudicou o obieto da licitação da seguinte torma:
Empresa Valor total

Primasoft Comercial de Informática Ltda R$21.990,00

Valor Total R$21.990,00

reunião, que a subscrevi.

Equipe de apoio


