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ATA DE REAI-lznçÃo DE pnecÃo pRESENctAL

As nove horas (09h00) do dia 18 de dezembro do ano de dois mil e
sete (18.12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(primeiro) andar do Anexo ll do Tribunal de Justiça, à Rua 18, no S08, Setor Oeste,
em Goiânia-GO, reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Alexandre Borba
de Brito, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe de apoio, para a
realização dos atos referentes ao FRFGÃO FRFSFÂICfÁ,. pO ilFO fifFruOR
FREçO GLOBAÃ, de no 162107, que tem por objeto a aquisição de aparelho de
telefônico heardset sem fio. O aviso de Licitação foi publicado no Diário O1cial
no 20.264107 em 05 de dezembro de 2OO7 e disponibilizado no site
www;S"g0.grotf,.ãrlDepafiamenf#ffeffacae/rÍcffaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciad tantes d
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Em seguida, foram recebidos os enúénpós oe piòpostãa de F6ós. ó Piegoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado tevando-se em consideraçao o
menQr preço por item, bem eomo os preceltos da Lel complementan no 12312000,
no que cQnceme aos benefÏcios concedidos às microempresas e empre$as de
pequeno porte. As propostas foram analisadas. Seguindo os trabalhos, fez-se a
leitura dos preços ofertados. Passou-se a fase de lances verbais, cujos valores
estão demonstrado em documento anexo. Sagrou-se vencedora a empresa Top
NET PAPEIS E INFORMATICA LïDA. Passou-se, então, a abertura dos envelopes de
habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por
fi

Totaliza a presente licitação a importância de R
quinhentos e oitenta reais). Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços
ofertados deverão ser entregues em conformidadè com o exigido no Edital, sendo
aplicado, effi caso de não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a
ser tràtado o pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei
a prepçnte Ata, Cuf,r. liOa e aprovada será assinada pelos presentes. Eu,

subscfpvi.
,fosé Femandes), Secretário desta reunião, que a
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Maria Lucia da Veiga Jardim Mundim
Equipe de Apoio

os os represenlantes oas empresas
Empresa Representante t

DIGIFOCUS COPIADORA E IMPRESSORA LTDA DrvlNo EVANGEL|STA NErof/ ,/// l,
POLY COMERCTO E SERVTÇOS LïDA JoÃo LUtz DE, oLtvEtRA /it,*c,t t l t'

TOP NET PAPEIS E INFORMAÏICA LTDA touliiffistísffi-
GRBS COMERCIO E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA

CLEY WALGENR SS4(RAIVA PINHEIRO
LrMA /tr?

m, o plegoeiro adjudicou o objeto da licitação da sequinte forma:
Item Empresa Valor Unit. Valor Total
01 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA R$ 655,00 R$ 23.590,00

Valor Total R$23.580,00
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