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ATA DE REALIZAçAODE PREGAOPRESENCIAL

As quatorze
horas(14h00)do dia 18 de dezembro
do anode doismil
(18.12.07),
e sete
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
de Licitação,
no 1o
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,
à Rua18, no508,SetorOeste,
em Goiânia-GO,
reuniram-se,
em sessãopública,o Pregoeiro,
SR.ROGERTO
JAYME,
designadopelo Decreto Judiciáriono1. 124107
sua
equipe
de
apoio
e os
,
sRS.LEONARDO
DESouzAnenÃo E GtuLtANo
pertencentes
DEoLlvEtRA,
STLVA
ao
grupot_ecnico
da Diretoriade Informática,
paraa realização
dos atos referentes
ao
PREGÁOFRESEIVCIAT
OO fÍFO frfEtVORPREçO FOR trTEM,
de no 163t07,que
por
tem
objetoa aquisiçãode soluçãode servidorRisc montadoem rack 19" e
SwitchFribeChannelSan. O avisode Licitação
foi publicadono DiárioOficialno
20.264107em 05 de dezembro de 2007 e disponibilizadono site
ritww"tj'gto.gtov.ôrfrepar{amenfdffcifaeaollreiúacao.
Para secretariaros trabalhos
Íoi designadoo servidorMauro José Fernandes.Abertosos trabalhos,foram
credenciados
os represenranles
tantesoas
da emoresas:
Empresa
Representante
rl
CIMCORP
COMERCIO
INTERNACIONAL
E
INFORMATICA
S/A

KLEBERKOHMANN
FIGUEIRA

MTCROTECN
ICAINFORMATICA
LTDA

JOSENILTONGARCIAJUNIOR
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PADRÃOiX INFORMATICA
SISTEMAS
ABERTOSLTDA ANDREBEZERRARAMOS
VANDERLE|
MARQUES
DE LIMAFTLHO
(HOMEBOX)
THIAGODE OLIVEIRA
ALVES
MULTIDATA
LTDA

DIORGIL
DA SILVAJUNIOR

Em seguida,foram recebidos
os envelopes
de propostade preços.Procedeu-se,
a
aberturados envelopesde preçosdas empresascredenciadas.
O Pregoeiro,
esclareceuque o procedimento
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
menor preço por item. As propostasforam analisadase consideradas em
conformidade
com o exigidono Edital.Prosseguindo
os trabalhos,
fez-sea leitura
dos preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujos valoresestão
demonstradosem documentoanexo. Sagraram-sevencedorasas empresas

CIMCORP
COMERCIO
INTERNACIONAL
E INFõRMATICA
SiA no item01 e VANDERLEI
MARQUES
DE LIMAFILHO(HOMEBOX)no item 02. Passou-se,então,à aberturados
envelopesde habilitação.
A documentaçãoestavaem conformidadecom o exigido
no Edital.Por
o r ïfit m ,o
iro
r o adiud
a
icouo obietoda
oda
rinteforma
Item

01
02

GFAFICA
DO POO€BJUDICIARIO

Empresa

Valor Total

CIMCORPCOMERCIOINTERNACIONAL
E INFORMATICA
S/A

R$365,000,00
VANDERLE|
MARQUES
DE L|MAFTLHO
(HOMEBOX)
R$ 28.250,00
Valor Total R$393.250,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$393.250,00
(trezentose
noventae três mil e duzentose cinqüentareais).O Pregoeiro
questionou
quanto
possibilidade
a
peloslicitantes
de interposição
de recursosnadasendorespondido
presentes.Esclareceu
o Pregoeiroque os produtos/serviços
ofertadqsdeverãoser
entreguesem conformidade
com o exigidono Edital,sendoaplicadd'em casode
não cumprimento,
as medidascabíveis.Nada mais havendoa sbr tratadoo
pregoeirodeclarouencerradaa presentereunião,e paraconstar,lavrdi.a---'-'
presente
u
Ata, que lida e aprovadaserá assinadapelospresentes.
\,
Eu,
-,
(MauroJoséFemandes),
quea subscrevi.
Secretário
destareunião,
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i RogérióJayme
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Equipede Apoio
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