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EDTTAL
DELrCrrAçÃON e098/07
Do EsrADo DE colÁs,
DE JUSTTçA
o TRIBUNAL

por

de
ne 112412OO7,
pelo DecretoJudiciário
designado
intermédio
de seu Pregoeiro,
que
09:00horas
às
público
para
interessados
dos
torna
conhecimento
31lO7lO7,
(nove horas) do dia 24 de setembro de 2A07eUAgl2OAT),na sala de Reunião
de Justiça,
no 1q(primeiro)
andar,do Anexoll do Tribunal
de Licitação,
da Comissão
na
modalidade
fará realizarlicitação
nn508,SetorOeste,em Goiânia-GO,
à rua 1_8,
TIPO MENORPREçO POR ITEM, conformedescrito
PREGÃOPRESENCIAL,
integralmente,
obedecerá,
licitatório
nesteeditale seu(s)anexo(s).Tal procedimento
Íixadas
disposições
DecretoJudiciárione 4Agl2AO3,
à Lei Federalne 10.52012002,
às normasda Lei ne 8.666/93em
nesteeditale anexo(s)e, subsidiariamente,
.
atendimentoaos processosadministrativosna228528212007

PREGAOPRESENCIAL
DO OBJETO
1. O presentepregãotem por objetoa aquisiçãode rotuladora
contidasno
eletrônicaportátile malade Íerramentas, conformeas especificações
AnexodesteEdital.

FINANCEIROS
DOSRECURSOS
correrãoà contados
destacontratação,
2. As despesas,
decorrentes
de Trabalho
Programa
recursos consignadosno vigente orçamento,ho
Fonte 20 .04.20 Programade Apoio Administrativo,
0452.02.061.4001.4001
e 4.4.90.52.21.
4.490.52.20
Proprios,
Elemento
de Despesa
Recursos

DO EDITAL
DAIMPUGNAÇÃO
3. Até 02 (dois) dias úteis antesda datafixadapara recebimento
providências
ou
das propostas,qualquerpessoapoderásolicitaresclarecimentos,
impugnaro atoconvocatório.
de facdo editalpor intermédio
4. Nãoseráadmitidaa impugnação
símileou viae-mail.
5. Caberáao Pregoeirodecidirsobre a petiçãono prazo de 24
(vintee quatro)horas.
serádesignadanova
6. Acolhidaa petiçãocontrao atoconvocatório,
para
certame.
do
arealização
data
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DA PARTTCTPAÇAO
que atenderem
a
7. Poderãoparticipar
destePregãoos interessados
anexo(s).
todasas exigências
constantes
desteeditale seu(s)
8. A participação no procedimento licitatório implica,
automaticamente,na aceitação integral dos termos deste edital e seu(s)
anexo(s),regulamentos,instruçõese leis aplicáveis.
9. Não será admitidanesta licitação,a participaçãode Íirmas
para
licitar e/ou declaradasinidôneaspara contratarcom o Poder
suspensas
Público.
dos interessados
10. O editale anexo(s)encontram-se
à disposição
andar
Permanente
situadano 1e(primeiro)
na Secretariada
Comissão
de Licitação,
ou
do anexoll do Tribunalde Justiça,à rua 18, ne508,SetorOeste,Goiânia-GO,
pelo site www.ti.go.gov.br/Depafiamento/l
icitacao/licitacao.

DA REPRESENTAÇÃO
E DO CREDENCIAMENTO
junto
paracredenciamento
11. A proponente
deveráse apresentar
que o
por um representante
que,devidamente
munidode documento
ao Pregoeiro
por
sua
participar
procedimento
responder
venhaa
licitatório,
deste
credenciea
representada,
devendo,ainda,no ato de entregados envelopes,identificar-se
equivalente.
de ldentidade
ou outrodocumento
exibindo
a Carteira
12. O credenciamentoÍar-se-ápor meio de instrumentopúblico
de procuraçãoou instrumentoparticularcom Íirma reconhecida,com amplos
poderesparaformularoÍertase lancesde preçose praticartodosos demaisatos
pertinentes
Em sendosócio,proprietário,
ao certame,em nome da proponente.
deveráapresentarcópia do
da empresaproponente,
dirigenteou assemelhado
Estatutoou ContratoSocial,que lhe confirapoderesparatanto,devendo
respectivo
equivalente.
ou outrodocumento
identificar-se,
exibindo
cédulade identidade
12. Não será admitido o credenciamento de um mesmo
representantepara mais de uma proponente.

DA APRESENTAÇÃO
OOSENVELOPES
14, As Propostasde Preços e os Documentosde Habilitação
em 2 (dois)
no local, dia e hora determinados,
deverãoser apresentados
de
envelOpeS,"A"PrOpOStade PreçO e "8" DOCUmentOS HabilitaçãO,
no fecho.
Íechados
e rubricados
devidamente
15. Os envelopesdeverãoconter,ainda,em sua parteexternaos
dizeres:
seguintes
DE JUSTIÇADO ESTADODE GOIAS,ANEXOll,
a) AO TRIBUNAL
_
18, no 508,1eANDAR,SETOR
DE LICITAÇÃO,RUA
coMlssÃo PERMANENTE
_
OESTE GOIÂNIA-GO;
DO PREGAO;
b) NUMERO
DA PROPONENTE.
c) RAZAOSOCIALE ENDEREÇO

, ' '.Y-

- t\ \
-'\ ^,- t
a\Y
\

C S A FC A D O P O D € F J U O i CÂ R 1 O

-

r-'q

eTal*"'t* .fi','n* l" V'h/* 1* &*;a,
DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPEA)
16. A proposta deverá ser apresentadaem 01 (uma) via,
impressaou datilogratadaem papeltimbradoda empresaou em papelÍormato
44, com carimbo contendoo CNPJ da empresa,em linguagemclara, sem
emendas,rasurasou entrelinhase terá validadede 60 (sessenta)dias corridos
a contar da sua apresentação.Caso não seja indicado,considerar-se-á
válido
por 60 (sessenta)dias.
17. Na propostadeveráconstar:
a) nomeou razáosocialda proponente,
númerodo CNPJ,endereço
teleÍone,
fax e endereço
(e-mail),
completo,
eletrônico
esteúltimo,se houver;
indicarnome
b) nãosendoa empresaestabelecida
em Goiânia-GO,
do representante,
em Goiânia,seu endereço,
telefonescomercial
e celular,fax e
endereçoeletrônico;
c) indicaçãode marca,referência
e outroselementosindispensáveis
à precisacaraderizaçãode cada um dos itens, atendendoàs especificações
constantes
do AnexodesteEdital;
d) preçosunitárioe total dos itens cotados,conformemodelode
planilha,
anexodesteedital.Em casode divergência
entreo valorunitárioe total,
seráconsiderado
o primeiro,
e entreos expressos
algarismos
e porextensoserá
em
considerado
esteúltimo;
e) garantiados produtosofertados;
f) datae assinatura
da proponente;
18. Os preçosoÍertados,
neles
deverãoser líquidose irreajustáveis,
incluídosos custose despesasnecessários
integraldo objetodeste
ao cumprimento
editale seuanexo.
19. Serão desclassificadas
as propostasque não atendam às
presente
exigênciasdo
edital e anexo(s),sejam omissas ou apresentem
irregularidades
ou deÍeitos.
20. A apresentação
da propostaimplicarâna plenaaceitação,por
pane da licitante, das condições estabelecidasneste edital e anexo(s).
21. Apósapresentação
salvo
da proposta,não caberá desistência,
por motivojustodecorrente
pelo
fato
Pregoeiro.
de
superveniente
e aceito

DO RECEBIMENTO
DOSENVELOPES
E DAABERTURA
22. A reuniãopararecebimento
e aberturados envelopescontendo
as propostasde preços e documentação
será pública,dirigidapelo Pregoeiro
Decreto
designadopara o eventoe realizadade acordocom a Lei 10.52012002,
DecretoJudiciário409/03e em conformidade
3.555/2000,
com este editale seu(s)
anexo(s).
23. No dia, horárioe localmarcados,antesdo inícioda sessão,as
proponentesdeverãocomprovar,por meio de instrumentopróprio,poder para
para a
formulaçãode ofertase lancesverbais,nos termosda Lei 1O.52O|2OO2,
práticadosdemaisatosdo presentecertame.
24. Declarada
não maisserão
a aberturada sessãopelo Pregoeiro,
novasproponentes,
admitidas
dosenvelopes.
dando-se
inícioao recebimento
25. Serãoabertosinicialmente
os envelopescontendoas propostas
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rubrica.
e posterior
de preços,sendoÍeitaa suaconÍerência

E DOSLANCES
DASPROPOSTAS
DOJULGAMENTO
que
a proponente
o PregoeiroclassiÍicará
26. Abertasas propostas,
apresentara propostade MENORPREçO POR ITEM,e aquelascom valores
superioresem até 10"/"(dez por cento) da propostade menorpreçoou, quando
no mínimo03 (três)propostasnas condiçõesmencionadas,
não foremverificadas,
até o máximo
as melhorespropostasde preçossubseqüentes,
serãoclassiÍicadas
de 03 (três), para que seus autoresparticipemde lancesverbais,quaisquerque
nas propostas,
conformedispostona Lei 10.52012002.
sejamos preçosoÍerecidos
conformeitemanterior,serádada
27. As proponentes
classiÍicadas
em valores
para disputa,por meio de lancesverbaise sucessivos,
oportunidade
preço.
maior
proposta
partir
de
classiÍicada
a
do
autor
da
distintose decrescentes,
pelo
em
28. No inícioda Íasede lances,seráestipulado, Pregoeiro,
o valormínimoa ser oÍertadopor lance,casoesse
comumacordocom as licitantes,
no Edital.
nãoestejadefinido
que desistirde apresentar
lanceverbal,quando
29. A proponente
pelo
certame.
Pregoeiro,
será
excluída
do
convocada
30. Havendo necessidade, por parte dos representantes
classiÍicados,em realizarconsulta para o oferecimentode lances através de
quaisquermeios eletrônicoscomo celulares,palm tops, bips, dentre outros,
seráconcedidoo tempomáximode 01(hum)minutopor cadalance.
31. Caso não aconteçam lances verbais, será veriÍicada a
entrea propostaescritade menorpreçoe o valorestimadoparaa
conÍormidade
aquisição.
32. Declaradaencerradaa etapa competitivae ordenadasas
quanto
propostas,
da primeiraclassificada,
examinará
a aceitabilidade
o Pregoeiro
motivadamente
a respeito.
ao objetoe valor,decidindo
proposta
de menor preço,será aberto o
33. Sendo aceitávela
exigidosparao presentePregão.
contendoos documentos
envelopede Habilitação
34. Constatadoo atendimentopleno às exigênciaseditalícias,
será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o obieto
definidonesteEdital.
solicitaráao seu
o Pregoeiro
a licitantevencedora,
35. Habilitada
que firme declaração,constandoo preçoÍinal oferlado(unitárioe
representante,
com
total)para cada item,expressoem moedacorrentenacional,em algarismo,
qual
a
Carta
integrará
por
extenso,a
aposa vírgulae
apenasduascasasdecimais
Proposta.
36. Se a ofertanão for aceitávelou se a licitantedesatenderàs
a
verificando
a ofertasubseqüente,
examinará
habilitatorias,
o Pregoeiro
exigências
classificação,
proponente,
de
na
ordem
procedendo
habilitação
da
à
e
ace-itabilidade
até a apuraçãode uma propostaque atendaa todasas
e assimsucessivamente,
sendoa respectivalicitantedeclaradavencedorae a ela adjudicadoo
exigências,
nesteedital.
objetodefinido
37. No caso de desclassificaçãode todas as propostas
convocarátodasas licitantespara,no prazode 03 (três)
o Pregoeiro
apresentadas,
dias úteis, apresentaremnovas propostasescoimadasdas causas de sua
icação.
desclassif
,'j
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38. Nas situaçõesprevistasnos itens 31, 32 e 36, o Pregoeiro
paraquesejaobtidopreçomenor.
poderánegociardiretamente
com a proponente
na qual serão
Da
reunião
lavrar-se-á
ata
circunstanciada,
39.
ser
registradas
as ocorrênciasrelevantese que, ao final,deveráobrigatoriamente
que poderáconstara
assinadapelo Pregoeiroe licitantevencedora,ressaltando-se
estedireito.
Íacultados
sendo-lhes
assinatura
da equipede apoioe demaislicitantes,
qualquerofertade vantagemnão prevista
40. Não se considerarâ
nesteedital.

DADOCUMENTAÇÃO
41. Para habilitaçãoa licitantedeveráapresentardocumentação
na ordemseqüencial
desteedital.
abaixodiscriminada,
colocada
42. o envelope "8" (DbCUMENTAçÃo DE HABILITAçÃOI
deveráconter:
Íiscal:
40.1. Documentação
relativaà regularidade
junto
Social,
expedidapelo
a)provade regularidade
à Seguridade
Instituto
Nacional
de Seguridade
Social(INSS);
b) provade regularidade
relativaao Fundode Garantiapor Tempo
(FGTS),
pela
Federal- CEF;
expedida CaixaEconômica
de Serviço
43. Declaração
do dispostono artigo7e,XXXlll,
da fiel observância
art. 1e,na forma
Federal,nos termosda Lei Federalne 9.854/99,
da Constituição
seguinte:
"Declaramosparafins de licitaçãojunto ao Tribunalde Justiça
do Estado de Goiás e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de
empregadosqualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis)anos de idade,
exceto maioresde 14 (quatorze)anos, na condiçãode aprendiz.Declaramos
ainda que nenhum trabalhadormenor de 18 (dezoito)anos exerce trabalho
noturno,perigosoou insalubreem nossaempresa".
cabíveis,a
44. A proponente
deverá declarar,sob as penalidades
que possa impedira sua habilitaçãoneste
inexistência
de fato superveniente
ceftame.
45. Os documentos necessáriosà habilitaçãopoderão ser
em cartório
em original,por qualquerprocessode cópiaautenticada
apresentados
ou publicação
em órgãoda imprensaoÍicialou por cópias,desdeque
competente,
dosoriginaisparaconferência.
acompanhadas
46. Não serão aceitos protocolosde entregaou solicitaçãode
no presenteeditale seu(s)anexo(s).
aos requeridos
documentos
em substituição
47. Se a documentação
de habilitaçãonão estiver completae
qualquerdispositivo
desteeditale seu(s)anexo(s),o Pregoeiro
corretaou contrariar
inabilitada.
a proponente
considerará
a
4S.Documentos
apresentados
com validadeexpiradaacarretarão
inabilitação
da proponente.
os membrosda equipede
49. Após a análiseda documentação,
que integramo
todasas Íolhase demaisdocumentos
apoioe o pregoeirorubricarão
dossiêapresentado.
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DOSRECURSOS
poderámanifestar
50. Qualquer
licitante
imediata
a
e motivadamente
intençãode interporrecurso,medianteregistroem Ata da síntesedas suas razões,
sendo-lhedesdejá concedidoo prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
razões,ficandoas demaislicitantes
das correspondentes
desdelogointimadaspara
que
apresentarcontra-razões
igual
em
númerode dias,
começarãoa correrdo
términodo prazoda recorrente,
vistaimediatadosautos.
sendo-lhes
assegurada
51. A Íalta de manifestaçãoimediatae motivadadas licitantes
importaráa decadênciado direito de recursoe a adjudicaçãodo objeto pelo
Pregoeiro
ao vencedor.
52. Não serãoconhecidosrecursosinterpostos
enviadosvia fax e
prazoslegais.
vencidosos respectivos
53.Osautosdo processopermanecerão
com vistafranqueadaaos
interessados
na Secretaria
da ComissãoPermanente
de Licitação,1e (primeiro)
andardo anexoll do Tribunal
de Justiça,
SetorOeste,Goiânia-GO.
à rua18,ne508,

DO EMPENHO
54. A licitantevencedoraserá concedidoprazode 03 (três)dias
para retiradada Nota de Empenho,após convocação
úteis, improrrogáveis,
promovida
pelaCentralde Compras,
sobpenade decairo direitode fornecimento.
paraaceitare recebera Notade Empenho,
55. A Íirmaadjudicatária
poderásolicitarexpressamente
à Centralde Comprasdo Tribunalde Justiçado
Estadode Goiáso seu enviovia fax,se assimo desejar.
56. A recusainjustificada
em aceitarou retirar
da firmaadjudicatária
a Nota de Empenho,dentro do prazo estabelecidoneste edital,caracterizao
descumprimento
totalda obrigação
legais.
assumida,
sujeitando-a
às penalidades
57. E Íacultadoao Tribunalde Justiça,quandoa convocadanão
retirar a Nota de Empenho,no ptazo e condiçõesestabelecidos,
convocar,
para, estandoa
respeitando
a ordem de classiÍicação,
licitanteremanescente
por elaspropostas.
mesmahabilitada,
efetuaro fornecimento,
no prazoe condições

DA ENTREGA
58. O prazomáximoaceitávelparaa entregados materiaisé de 10
(dez)diascontadosda datade recebimento
oficialda Notade Empenho.
59. Os materiaisdeverãoser entreguesna Divisãode Controlede
Material,nos prazos e condiçõesestabelecidos
neste edital e recebidosapos
quantidade
aÍerição
da qualidade,
e marcaoferecida.

DO PAGAMENTO
60. O pagamentoserá feito até 10 (dez)dias úteisapós a entrega
dos produtos,medianteapresentaçãoda respectivaNota Fiscal, devidamente
atestadapelaáreasolicitante.
no item
61. Caso o pagamentoocorraapós o prazoestabelecido
pelaTR pro ratatemporis,
ou por
anterior,o mesmoseráatualizado
monetariamente
outroíndiceoficialsubstitutivo.
I
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62. O preçocontratado
é irreajustável.

DASOBRIGAÇOES
DA CONTRATADA
no
63. Entregaros produtosem conformidade
com o estabelecido
editale anexo(s).
no
64. Comunicar
, por escrito,à Divisãode Controlede Materiais,
prazomáximode 02 (dois)diasque antecedamo prazode vencimento
da entrega,
os motivosqueimpossibilitem
o seucumprimento.
65. Substituir
todoe qualquer
em quese veriÍiquem
serviço/material,
período
garantia,
venham
no prazomáximode
defeitosou
a apresentar
duranteo
de
que lheÍor entregueoficialmente.
10 (dez)diascorridos,contadosda notificação
pelosencargosfiscaise comerciais
66. Assumira responsabilidade
resultantes
da adjudicação
destaLicitação.
67. Aceitar,nos termos do art. 65, S 1n, da Lei ne8.666/93,
os
que
(vinte
acréscimosou supressões
e cinco
se Íizeremnecessárias,até 25%
por cento)do valor da compra.

DASOBRTGAÇOES
DO CONTRATANTE
68. Comunicar
todase quaisquer
ocorrências
à empresavencedora
relacionadas
coma aquisição
do(s)produtos(s).
69. Efetuar,através da Divisãode Controlede Material,após
apresentação
da NotaFiscal,o recebimento
e aceitedos produtos.
70. Rejeitar,no todo ou em parte, o material que a empresa
vencedoraentregarfora das especificaçõesdo editale anexo(s).

DASSANÇÓES
ADMINISTRATIVAS
71. Pela inexecuçãototal ou parcialdo contrato,a Administração
poderá,garantidaa préviadefesa,aplicarà contratada,
segundoa extensãoda falta
previstasno artigo87 da lei 8.666/93e artigo7e
cometida,
as seguintespenalidades
da Lei 10.52012002:
a) adveftência;
(zerovírguladois por cento) por dia de atrasoe
b) multa de 0,2o/o
por descumprimento
nesteedital,incidentesobreo
das obrigações
estabelecidas
valordo materiale/ouserviçosnãoentregues;
c) suspensãotemporáriado direitode licitare de contratarcom o
Tribunal
e nostermos
de Justiça,porperíodode até 05 (cinco)anos,nashipóteses
da lei 1O.52O|2OA2;
d) declaraçãode inidoneidadepara licitar ou contratarcom o
Tribunalde Justiça,pelo ptazo de até 02 (dois) anos, enquantoperduraremos
perante
motivosdeterminantes
da puniçãoou até que seja promovidaa reabilitação
que
penalidade,
a autoridade aplicara
nos termosdo artigo87, incisolV, da Lei
8.666/93:
(dezporcento)
72. Se o totaldas multasatingirum valoriguala 1Oo/o
pleno
direito,a
do preçototal do objetodeste contrato,este será rescindidode
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exclusivocritériodo Tribunalde Justiça,sem prejuízoda apuraçãode perdase
danos.
73. As multas serão descontadasde qualquer crédito da
existenteno TRIBUNALDE JUSTIÇA,em favordesteúltimo.Na
CONTRATADA
inexistênciade créditosque respondampelas multas,a CONTRATADAdeverá
ou, quandoÍor o caso,
nos prazosque o Tribunalde Justiçadeterminar
recolhê-las
cobradasjudicialmente.
74. As penalidades,
bem como a suspensãode licitar serão
publicadas
no DiárioOÍiciale jornalde grandecirculação.
obrigatoriamente

RESCISÃO
CONTRATUAL
o
o direitode rescindir
75. O TRIBUNALDE JUSTIÇAreserva-se
judicialou extrajudicial,
semquecaiba
independentemente
de interpelação
contrato,
indenizaçãode qualquerespécie,quandoocorreremos casos
à CONTRATADA
previstosno artigo78, da Lei 8.666/93.

DASDTSPOSTÇOES
GERAIS
76. É Íacultadoao Pregoeiro,êffi qualquerÍase da licitação,a
a instruçãoqo
promoçãode diligênciadestinadaa esólarecer
ou complementar
que deveria
posterior
inÍormação
ou
vedadã
inclusão
documento
a
de
irocesbo,
constarno atoda sessãopública.
77. Ficaassegurado
ao Tribunalde Justiçao direitode, no interesse
parte,a
anularoú revogar,a qualquertempo,no todo.ou-em.
da Administração,
vigente.
na Íormada legislação
presente
licitaÇão,
dandociênciaaoóparticipantes,
todos os custosde preparaçãoe
78. As proponentes'assumem
e o Tribunalde Justiçanãoserá,em nenhumcaso,
de suaspropostas
apresentação
por esses'cuòtos,
dã conduçãoou do resultadodo
independentemente
rósponsáv'el
processo
licitatório.
'
79. As proponentes são responsáveis pela Íidelidade e
legitimidadedas inÍormàçõêse dos documentosapresentadosem qualquer
faóeda licitação.
" 80. Não havendo expediente ou ocorrendo qualque-rfato
que impeçaa realização
dò certamena datamarcada,a sessãoserá
superveniente
no mesmohorário
para
primeiro
tran'sÍeirida o
dia útilsubseqüente,
automaticamenie
que
do Pregoeiro
não hajacomunicação
desde
estabelecidos,
e localanteriormente
em contrário.
neste Editale Anexo,
81. Na contagemdos prazosestabelecidos
So se iniciame vencemos
o do vencimento.
o diado inícioe incluir-se-á
excluir-se-á
no Tribunalde Justiça.
'prazosem diasde expediente
de exigênôiasformais não essenciaisnão
82. O'desatendimento
importaráno afastamentoda licitante,desdéque sejam possíveisa aferiçãoda
sua qualiÍicaçãoe a exata compreensãoda sua proposta,durante a rcaltzaçào
do pregão.
da sessãopública
8Í|. As- nõrmas que disciplinam este pregão serão sempre
interpretadasem favor da ampliaçãoda disputa entre os interessados,sem
da segurançado futuro contrato.
comprometimento
'
em relaçãoa eventuais
84. Qualquerpédidode esclarecimento
por
do presenteeditale anexopoderqser encaminhado,
dúvidasna interpretação
de_Jqqtlça,rua
1e(primeiro)
andardo Anexoll do Tribunal
escrito,ao Pregoeiro,-no
-Setor
Oestè, Goiânia/GO,pelo fax (0xx62) 3095-6256, ou
18, ne 508,
telefone(0xx62)3946-2650
3946-2686
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do resultadodestalicitaçãonão implicarádireito
85. A homologação
do objetolicitado.
à aquisição
86. Aos €sos omissos aplicar-se-ãoàs demais disposições
da Lei 1O.52O|2OO2.
constantes
87. As dúvidasa serem dirimidaspor telefoneserão somente
porescrito.
informal,
sendoas demaisformuladas
de ordemestritamente
aquelas
'
presente
editalserá o
88. O foro paradirimirquestõesrelativasao
qualquer
outro.
destaCapital,comexclusãode
lavrou-seo presenteedital,
89. Paraconhecimento
dos interessados
quadro
de Licitação,
queserá fixado no
da Secretaria
da ComissãoPermanente
localizado no térreo do Edifíciodo Palácioda Justiça,à AvenidaAssis
à
ne 195, SetorOeste, em Goiânia-GO,estandoa Secretaria
Chateaubriand,
no horáriode th00 às
disposiçãodos interessadospara maioresinformações,
pelostelefones(062)3946-26503946-2686,ou
fax (062)3095-6256,
17h00,-pelo
pelainternet,no endereçowww.ti.go.gov.br/Departamento/licitacao/licitacao.

Goiânia,
03desetem
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ANEXOI
EDITALN9098/07

pnecÃo PRESENcIAL
DE CUSTO:
1. OBJETOE ESTIMATIVA
ESPECTFTCAçAO
ITEM QTD. UND

UNTÁRIO
(R$)

und Rotuladoraeletrônicaportátil com as
seguintes
especiÍicações:
-visordecristallíquido;
-tecladocom símbolosrelacionadosà
eletricidade;
-capacidadede impressãocom letras
maiúsculas
e minúsculas;
-capacidade
emduaslinhas;
de impressão
-capacidade
de impressãoem etiquetas
paracabose fios;
próprias

TOTAL I
--

(R$)

I
]

780,00

-recursosrelacionados
a eletricidades.

45 x 35 x 15cmcom
und ,Mala de ferramentas

divisãointerna,chave ou segredode
tranca.
TOTAL ESTIMADO
VALOR

160,00

2. FINALIDADE:
predial.
pelaequipede manutenção
a seremutilizados
Aquisição
de materiais
ENTREGA:
LOCAL
DE
3.
Os materiaisdeverãoser entreguesna Divisãode Controlede Material,nos prazose
nesteedita.
estabelecidos
condições
4. PRÁZOPARAENTREGA:
é de 10 (dez)diascontadosda data
O prazomáximoaceitávelparaa entregadosmateriais
oficialda Notade Empenho.
de recebimento
5. MODODE PAGAMENTO:
do objeto
definitivo
seráfeitoaté 10 (dez)dias úteisapóso recebimento
O pagamento
atestada
Fiscal,
devidamente
Nota
da respectiva
da licitação,medianteapresentação
pelaDivisãode Controlede Materiais.
O documentofiscal deverá estar aGompan do das certidões de regularidade
junto ao INSS/ FGTS.
Goiânia,
03 de se
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