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ATA DE REALIZAçAO DE PREGAO PRESENCIAL

As quatorze horas (14h00) 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 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. ROGERTO JAYME,
designado pelo Decreto Judiciário no1 . 124107 , sua equipe de apoio e os
sRS. LEONARDO DE SouzA nenÃo E GtuLtANo STLVA DE oLlvEtRA, pertencentes ao
grupo t_ecnico da Diretoria de Informática, para a realização dos atos referentes ao
PREGÁO FRESEIVCIAT OO fÍFO frfEtVOR PREçO FOR trTEM, de no 163t07, que
tem por objeto a aquisição de solução de servidor Risc montado em rack 19" e
Switch Fribe Channel San. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no
20.264107 em 05 de dezembro de 2007 e disponibilizado no site
ritww"tj'gto.gtov.ôrfrepar{amenfdffcifaeaollreiúacao. Para secretariar os trabalhos
Íoi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos, foram
credenciados tantes da

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
menor preço por item. As propostas foram analisadas e consideradas em
conformidade com o exigido no Edital. 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
CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFõRMATICA SiA no item 01 e VANDERLEI
MARQUES DE LIMA FILHO (HOME BOX) no item 02. Passou-se, então, à abertura dos
envelopes de habilitação. A documentação estava em conformidade com o exigido
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os represenranles oas emoresas:
Empresa Representante

CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E
INFORMATICA S/A

KLEBER KOHMANN FIGUEIRA

MTCROTECN ICA INFORMATICA LTDA JOSE NILTON GARCIA JUNIOR
PADRÃO iX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA ANDRE BEZERRA RAMOS

VANDERLE| MARQUES DE LIMA FTLHO (HOME BOX) THIAGO DE OLIVEIRA ALVES
MULTIDATA LTDA DIORGIL DA SILVA JUNIOR

no or ï tm,  o roa icou o obieto da oda rinte forma
Item Empresa Valor Total

01 CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA S/A R$365,000,00
02 VANDERLE| MARQUES DE L|MA FTLHO (HOME BOX) R$ 28.250,00

Valor Total R$393.250,00
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Totaliza a presente licitação a importância de R$393.250,00 (trezentos e
noventa e três mil e duzentos e cinqüenta reais). O Pregoeiro questionou quanto
a possibilidade de interposição de recursos nada sendo respondido pelos licitantes
presentes. Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços ofertadqs deverão ser
entregues em conformidade com o exigido no Edital, sendo aplicadd' em caso de
não cumprimento, as medidas cabíveis. Nada mais havendo a sbr tratado o
pregoeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrdi.a presente
Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, u \, 
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(Mauro José Femandes), Secretário desta reunião, que a subscrevi.
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i Rogérió Jayme

\ Pregoeino i t\

Equipe de Apoio
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