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ATADEREALTZAçÃo
oe pREGÃoeRESENcTAL

As novehoras(09h00)do dia 27 de dezembro
do ano de doismil e
sete(27.12.07),
na salade reuniãoda ComissãoPermanente
no 1o
de Licitação,
(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
de Justiça,
à Rua 18,no508,SetorOeste,
em Goiânia-Go,reuniram-se,
em sessãopúbiica,o Pregoeiro,
Sr. ROGERIO
peloDecretoJudiciário
JAYME,designado
no1.124107,equipede apoioe os Srs.
GIULIANO
SILVADE OLIVEIRAe DANIELCAETANODE MORAESJUNIORpertencentes

paraa realização
ao grupotécnicoda Diretoriade Informática,
dos atos referentes
ao PRFGÁOFRESFfIÍCÍAI-DO TIPO lttF JOR PREçO GLOtsÁL,de no 167107,
que tem por objetoa contratação
no fornecimento
de
de empresaespecializada
serviçode internetmovelvia placaPCMCIA.O avisode Licitação
foi publicado
no
DiárioOficialno 20.267107
em'10 de dezembrode 2007e disponibilizado
no site
unnnr.fi,So.gov.õdDepartame
Para secretariaros trabalhos
ntoftÍçitacao/I'lcÍúaeao.
foi designadoo servidorMauroJosé Fernandesmembroda equipede apoio.
,entantes
Abertosos trabalhos,
foram credenciados
das
os re
Empresa
Representante
MARCELOHENRIQUEDE ARAUJO
BRASILTELECOMCELULARS/A

WILMARALVESCRUVINELDE LIMA

Em seguida,foramrecebidosos envelopesde propostas
de preços.O Pregoeiro
que
procedimento
escfareceu
o
seria realizadolevando-seem consideraçãoo
preçopor global, bem comoos preceitosda Lei complementar
menCIr
n' 1231?0CI6,
ne que aoncerneaos heneficiosconcedidosàs microempresas
e empresa$de
pequenopofte.As propostas
foram analisadas.
fez-sea
Seguindoos trabalhos,
leiturados preçosofertados.Passou-sea fase de lancesverbais,cujosvalores
estãodemonstrado
em documentoanexo.Sagrou-se
vencedoraa empresaVIVO
S/A.Passou-se,
então,a aberturado envelopede habilitação.
A documentação
estavaem conformidade
com o exigidono Edital.Por fim, o pregoeiro
adjudicou
o
b:1q!q
da
!a
seguinte
forma:
ljçtlqçeq
_o"
Empresa

ValorMensal

VIVO S/A

R$275,00

ValorAnual

R$3.300,00
Valor Total
R$3.300,00
Totaliza a presentelicitaçãoa importânciade anualde R$3.300,00
(três mil e
trezentosreais). O Pregoeiro
questionou
quantoa possibilidade
de interposição
de
recursos,
nadasendorespondido
peloslicitantes
presentes.Esclareceu
o Pregoeiro
que os produtos/serviços
ofertadosdeyerãoser entreguesem conformidade
com o
exigidono Edital,sendoaplicado,emì caso de não cumprimento,
as medidas
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cabíveis.Nada mais havendo a ser tratado o pregoeirodeclarou encerradaa
presentereunião,e para constar,lavreiaipresente-Ata, que lida e aprovadaserá
'
assinada pelos presentes. Eu,
(Mauno José Fernandes),
r-1
Secretáriodestareunião,que a subscrevi.
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MariaLuciadálVeigaJardimMundlm
Equipede Apoio
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