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ATA DE REALTZAçÃo oe pREGÃo eRESENcTAL

As nove horas (09h00) do dia 27 de dezembro do ano de dois mil e
sete (27.12.07), 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 púbiica, o Pregoeiro, Sr. ROGERIO
JAYME, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, equipe de apoio e os Srs.
GIULIANO SILVA DE OLIVEIRA e DANIEL CAETANO DE MORAES JUNIOR pertencentes
ao grupo técnico da Diretoria de Informática, para a realização dos atos referentes
ao PRFGÁO FRESFfIÍCÍAI- DO TIPO lttF JOR PREçO GLOtsÁL, de no 167107,
que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de
serviço de internet movel via placa PCMCIA. O aviso de Licitação foi publicado no
Diário Oficial no 20.267107 em'10 de dezembro de 2007 e disponibilizado no site
unnnr.fi,So.gov.õdDepartame ntoftÍçitacao/I'lcÍúaeao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes membro da equipe de apoio.
Abertos os trabalhos, foram credenciados os re ,entantes das

Empresa Representante

BRASIL TELECOM CELULAR S/A WILMAR ALVES CRUVINEL DE LIMA
Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preços. O Pregoeiro
escfareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
menCIr preço por global, bem como os preceitos da Lei complementar n' 1231?0CI6,
ne que aoncerne aos heneficios concedidos às microempresas e empresa$ de
pequeno pofte. 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 VIVO
S/A. Passou-se, então, a abertura do envelope de habilitação. A documentação
estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o pregoeiro adjudicou o
_o" b:1q!q da ljçtlqçeq !a seguinte forma:

Totaliza a presente licitação a importância de anual de R$3.300,00 (três mil e
trezentos reais) . O Pregoeiro questionou quanto a possibilidade de interposição de
recursos, nada sendo respondido pelos licitantes presentes. Esclareceu o Pregoeiro
que os produtos/serviços ofertados deyerão ser entregues em conformidade com o
exigido no Edital, sendo aplicado, emì caso de não cumprimento, as medidas

\ . ,
.. s-,

MARCELO HENRIQUE DE ARAUJO

Empresa Valor Mensal Valor Anual

VIVO S/A R$275,00 R$3.300,00
Valor Total R$3.300,00
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cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado o pregoeiro declarou encerrada a
presente reunião, e para constar, lavrei aipresente- Ata, que lida e aprovada será
assinada pelos presentes. Eu, r-1 ' (Mauno José Fernandes),
Secretário desta reunião, que a subscrevi.

Col lchan Neto
pe de Apoio

' { '  
r

Maria Lucia dálVeiga Jardim Mundlm
Equipe de Apoio
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