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ATA DE REALIZAçÃO Oe pREcÃO PRESENCTAL

As nove horas (09h00) do dia 19 de dezembro do ano de dois mil e
sete (19.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 1o
(primeiro) andar do Anexo l l  do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no 508, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, SR. ROGERIO JAYME,
designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, sua equipe de apoio e o SR. ctULtANo
SILVA DE OLIVEIRA, pertencente ao grupo técnico da Diretoria de Informática , para a
realização dos atos referentes ao PRËcÃo FRFSFAICíAI, OO rÍPO [fEfVOR
PREçO FOR I-OIE, de no 160107, que tem por objeto a aquisição de Sistema
Operacional para Servidores de Rede e Gerenciador de Banco de Dados. O aviso
de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.265107 em 06 de dezembro de2007
e disponibilizado no site unnnr.$.So.Sor.ênfllqpartamenÍo#lerfacadÍÍcÍfacao. P ara
secretariar os trabalhos foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os
trabalhos, foram credenciado tantes d

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços. Procedeu-se, a
abertura dos envelopes de preços das empresas credenciadas. O Pregoeiro,
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menCIr preço por lote , bem como os preeeitos da Lei complementar no 12312006, rìe
que concerne aos beneficios concedidos às mimoempresas e empresas de pequeno
porte. Antes da abertura da fase de lances, foi feita a adequ ação da proposta da
empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, com anuência das demais licitantes, em virtude da
possibilidade de dupla interpretação quanto a especificação do item 03 do lote 02,
constante do ato convocatorio. 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 cÏS
TECNOLOGIA S/A no lote 01 e TOP NET PAPEIS E INFORMATICA no lote 02. Passou-se,
então, à abertura dos envelopes de habilitação. A documentação estava em
conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o objeto da
licitação da seguinte forma: I
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S O S es qas emoresas
Empresa Representante

INFORSYSTEM INFORMATICA LÏDA-ME VANUZA LEITE CRUZ Ì.P*
DATAGRAPHICS TECNOLOGIA E
TNFORMAÇÃO

ANDRE VALADARES NIÉT I NO

TOP NET PAPEIS E INFORMATICA ALUISSIO DE ALMEIDA RAMOS

CT]S TECNOLOGIA S/A CESAR EUDOXIO CÃNDIDO DE LIMA
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Lote Empresa Valor Total

01 CT]S TECNOLOGIA S/A R$39.000,00
02 TOP NEÏ PAPEIS E INFORMATICA R$14.080,00

Valor Total R$53.080,00
Totaliza a presente licitação a importância de R$S3.080,00(cinquenta e três
mil, e oitenta reais). O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição
de recursos nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o
Pregoeiro que os produtos/serviços ofertados deverão í ser entregues em
conformidade com o exigido no Edital, sendo aplicadp,, êffi caso de não
cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a $,er tratado o pregoeiro
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrèi ìa presente Ata, que
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, *Í 
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" . :_ , (Mauro

José Fernandes), Secretário desta reunião, que a subscrevi. i
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Çolombo Molçhan Neto
Equipe de Apoio
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Marìa Lúcia da Veiga Jardim Mundim

Equipe de Apoio
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Pregoeiro
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