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EDTTAL
DELlctrnçÃo No:t6alo?
pneeÃo FREsFrvcfAtoo rÍFo [fFfìIoR FREçoFoR ffEltf
MODALIDADE:
FROCE$SO NE:2S$2ffi4f300?

ATADEREAI-lznçÃoDEpnecÃo pRESENctAL
As nove horas(09h00)do dia 18 de dezembrodo ano de doismil e
(18.12.07),
sete
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 10
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunalde Justiça,à Rua 18, noS08,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
Sr. Alexandre
Borba
peloDecretoJudiciário
de Brito,designado
no1.124107,
e equipede apoio, paraa
realizaçãodos atos referentes ao FRFGÃO FRFSFÂICfÁ,.pO ilFO fifFruOR
FREçO GLOBAÃ,de no 162107,que tem por objeto a aquisiçãode aparelhode
telefônicoheardset sem fio. O avisode Licitaçãofoi publicadono DiárioO1cial
no 20.264107em 05 de dezembro de 2OO7 e disponibilizadono site
www;S"g0.grotf,.ãrlDepafiamenf#ffeffacae/rÍcffaeao.
Para secretariaros trabalhos
foi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciad
os os represenlantes
tantesoas
d empresas
Empresa
Representante t
DIGIFOCUS
COPIADORA
E IMPRESSORA
LTDA DrvlNoEVANGEL|STA
NErof/ ,/// l,
t'
POLYCOMERCTO
E SERVTÇOS
LïDA
JoÃoLUtzDE,oLtvEtRA /it,*c,t
t l
TOP NETPAPEISE INFORMAÏICA
LTDA

touliiffistísffi-

GRBSCOMERCIO
E ASSESSORIA
EM
INFORMATICA
LTDA

CLEYWALGENRSS4(RAIVA
SSr(RAl\ PINHEIRO

LrMA

/tr?
6?'

Em seguida,foram recebidosos enúénpósoe piòpostãade F6ós. ó Piegoeiro
esclareceuque o procedimentoseria realizadotevando-seem consideraçaoo
menQrpreçopor item, bem eomoos preceltosda Lel complementan
no 12312000,
no que cQncemeaos benefÏciosconcedidosàs microempresas
e empre$asde
pequenoporte.As propostasforam analisadas.Seguindoos trabalhos,fez-sea
leiturados preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujos valores
estãodemonstrado
em documentoanexo.Sagrou-sevencedoraa empresaTop
NETPAPEIS
E INFORMATICA
LïDA.Passou-se,
então,a aberturados envelopes
de
habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por
fi m, o plegoeiro
adjudicou
o objetoda licitação
da sequinte
forma:
Item
01

Empresa

ValorUnit.

TOP NETPAPEISE INFORMATICA
LTDA

ValorTotal

R$ 655,00

R$ 23.590,00

ValorTotal

R$23.580,00

Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade R
quinhentos e oitenta reais). Esclareceuo Pregoeiroque os produtos/serviços

ofertadosdeverãoser entregues em conformidadècom o exigidono Edital,sendo
aplicado,effi caso de não cumprimento,as medidascabíveis.Nada mais havendoa

sertràtadoo pregoeiro
declarouencerrada
a presentereunião,e paraconstar,lavrei
a prepçnteAta, Cuf,r.liOa e aprovada será assinada pelos presentes.Eu,
,fosé Femandes),Secretáriodesta reunião,que a
subscfpvi.
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MariaLuciada VeigaJardimMundim
Equipede Apoio
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