
cín;çr.*;t 
"l*,r*EDTTAL DE LtcrnçÃo No: Í6afo?

MODALIDADE: PREGAO FRESEÂfC|ÁL OO TïPO fifFNOR FREçO eLOBÁt-
PROCESSO No: 2366720tr2007

ATA DE REALIZAçÃo DE PREGÃo PRESENcIAL

Às nove horas (09h00) do dta 21 de dezembro do ano de dois mil e
sete (21 .12.07), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, no 10
(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. Alexandre Borba
de Brito, designado pelo Decreto Judiciário no1 .124107, e equipe de apoio, para a
realização dos atos referentes ao FREGÃO PRESEfìÍCfAL DO nFO frdEfvoR
FRFçO GÃOBAL, de no 168/07, que tem por objeto a aquisição de perfuradora de
papel automática. O aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial no 20.265\0T
em 06 de dezembro de 2007 e disponibilizado no site
nnnnr-ft.grQ.gov.õrlDepaffarnenüdÍicffacadlfcÍfacao. Para secretariar os trabalhos
foi designado o servidor Mauro José Fernandes. Abertos os trabalhos. foram

%oa"/* rh $*rio

credenciado tantes denctaoos os represenïantes oas empresias
Empresa Representante

Digifocus Copoiadora e lmpressoras Ltda Divino Evangelista Neto /í
WV de Morais e Cia Ltda Fabiano Cândido Soares í!l '
Lucart Papelaria Materiais para Escritorio
e Informática

Cley Walgner Pinheiro Síraiva Junior

Em seguida, foram recebidos os envelopes de propostas de preços. O Pregoeiro
esclareceu que o procedimento seria realizado levando-se em consideração o
rnenor preçCI por global, bern como os preceitos da Lei complernentar n" 12312006-
no que concerne aos beneficios concedÌdos às microempresas e empresas de
pequeno porte. 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 WV de
Morais e Cia Ltda. Passou-sê, então, a abertura do envelope de habilitação. A
documentação estava em conformidade com o exigido no Edital. Por fim, o
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Tota | izaapresente l ic i taçãoa impor tânc iadeR$R$6-7W
setecentos e noventa e três reais). O pregoeiro questionou quanto a possibilidade
de interposição de recurso, nada sendo respondido pelos licitantes presentes.
Esclareceu o Pregoeiro que os produtos/serviços ofertados.deverão ser entregues
em conformidade com g exigido no Edital, sendo aplicado, êffi caso de não
cumprimento, as medid/s cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado o pregoeiro
declarou encerrada a /resente reunião, e para constar, lavrei a presente Atã, que
lida e aprovada s_eradq;sinada pelos presentes. Eu, (Maunr
José Fernand*9i,F"/pq@nião, que a subscrwi ï

Maria Lúcia oÀeUb jàrdim Mundim
Equipe de Apolo
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elro adjudicou o obieto da licita da uinte forma:
Item Empresa Valor Total
01 WV de Morais e Cia Ltda R$6.793,00

Valor Total R$6.793,00
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