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EDITALnE LrcffiAçAONe:ÍSff0r
ffiODAUNADE: PRCCÃOFRESFI\ÍcIAT.
T}o TÏFo IIfEfIfoRFRFço FoR lorg
FROCESSQ No:23$3f09f200?.

ATA DE REALIZAçÃOOe pREcÃO PRESENCTAL

As nove horas(09h00)do dia 19 de dezembro
do anode doismil e
sete(19.12.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,
à Rua 18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
SR.ROGERIO
JAYME,
peloDecretoJudiciário
designado
no1.124107,
suaequipede apoioe o SR.ctULtANo
pertencente
SILVADEOLIVEIRA,
ao grupotécnicoda Diretoria
de Informática
, paraa
realizaçãodos atos referentes ao PRËcÃo FRFSFAICíAI,OO rÍPO [fEfVOR
PREçO FOR I-OIE, de no 160107,que tem por objetoa aquisiçãode Sistema
paraServidores
Operacional
de Redee Gerenciador
de Bancode Dados. O aviso
de Licitação
foi publicado
no DiárioOficialno20.265107
em 06 de dezembrode2007
e disponibilizadono site unnnr.$.So.Sor.ênfllqpartamenÍo#lerfacadÍÍcÍfacao.
P ara
secretariar
os trabalhos
foi designado
o servidorMauroJoséFernandes.
Abertosos
trabalhos,
foram credenciado
SOS
tantes
es qas
d emoresas
Empresa
Representante
INFORSYSTEM
INFORMATICA
LÏDA-ME

VANUZALEITECRUZ Ì.P*

DATAGRAPHICS
TECNOLOGIA
E
TNFORMAÇÃO

ANDREVALADARES
NIÉTINO

TOP NETPAPEISE INFORMATICA

ALUISSIO
DE ALMEIDARAMOS

CT]STECNOLOGIA
S/A

CESAREUDOXIO
CÃNDIDODE LIMA
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Em seguida,foram recebidos
os envelopes
de propostade preços.Procedeu-se,
a
aberturados envelopesde preçosdas empresascredenciadas.
O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideração
o
preço
por
menCIr
lote , bemcomoos preeeitosda Lei complementar
no12312006,
rìe
que concerneaos beneficiosconcedidosàs mimoempresas
e empresasde pequeno
porte.Antesda aberturada fase de lances,foi feita a adequaçãoda propostada
empresaCTISTECNOLOGIA
S/A,com anuênciadas demaislicitantes,
em virtudeda
possibilidade
de duplainterpretação
quantoa especificação
do item03 do lote02,
constantedo ato convocatorio.
Prosseguindo
os trabalhos,fez-se a leiturados
preços ofertados.Passou-sea fase de lances verbais, cujos valores estão
demonstrados
em documentoanexo.Sagraram-se
vencedoras
as empresascÏS
TECNOLOGIA
S/A no lote01 e TOP NET PAPEISE INFORMATICA
no lote02. Passou-se,

então, à aberturados envelopesde habilitação.
A documentação
estava em
conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiroadjudicouo objetoda
licitação
da seguinte
forma:
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Lote

01

Empresa

ValorTotal

CT]STECNOLOGIA
S/A

R$39.000,00
02 TOP NEÏ PAPEISE INFORMATICA
R$14.080,00
Valor Total R$53.080,00
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R$S3.080,00(cinquenta
e três
mil, e oitentareais).O Pregoeiro
questionou
quantoa possibilidade
de interposição
de recursosnada sendo respondidopelos licitantespresentes.Esclareceuo
Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertados deverãoí ser entregues em
conformidadecom o exigido no Edital, sendo aplicadp,,êffi caso de não
cumprimento,
as medidascabíveis.Nadamais havendoa $,ertratadoo pregoeiro
declarouencerrada
a presentereunião,e paraconstar,lavrèiìa -_
presenteAta, que
lida e aprovadaserá assinadapelos presentes.Eu,
*Í
. :_ , (Mauro
"
JoséFernandes),
Secretário
destareunião,quea subscrevi.i
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ÇolomboMolçhanNeto
Equipede Apoio

\l ..::.., .
MarìaLúciada VeigaJardimMundim
Equipede Apoio
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