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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2012 (processo nO.
121.000.096/2012) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODE-
PLAN.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e doze, às dez horas e vinte minutos,
na sala nO 300 do Edifício da CODEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e Membro da Equipe de Apoio,
designados pela Instrução Presi nO. 107/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nO.
10.520/2002, Decreto nO. 23.460/2002 para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presenci-
ai nO. 07/2012, referente ao Processo nO. 121.000.096/2012, cujo objeto em suma é "Aquisição de
335 travas de segurança para lacrar os computadores de propriedade da CODEPLAN, conforme espe-
cificação constante no Anexo Único do Termo de Referência, cujas especificações e demais elementos
pertinentes encontram-se estabelecidos nos Anexos I a IV, que integram o Edital". Iniciado os tra-
balhos, o Senhor Pregoeiro convidou os presentes a credenciar-se a participar do certame, compare-
ceu o Senhor EDILEI DE ALMEIDA ROSA, brasileiro, portador da RG nO 860.947 SSP/DF e CPF nO
266.524.391-15, representante da empresa TELETRONIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nO 00.717.348/0001-95; com sede à SCIA Quadra
nO 14, Conjunto 08, Lote nO 10 - Guará/DF, CEP: 71.250-140 Telefone (61) 3363-9291 Cidade do
Automóvel. Em seguida, o Senhor Pregoeiro, verificou-se que não havia mais empresas interessadas
em participar do certame, apenas a presença da empresa ora qualificada. Ato contínuo foi aberto à
proposta de preços da empresa credenciada a participar do certame. Em seguida, o proponente cre-
denciado que apresentou proposta de preços foi convocado para apresentação de lances verbais, de
acordo com o disposto na Lei 10.520/2002 e no Decreto nO. 23.460/2002. Registra-se que o preço
inicial unitário proposto foi de R$ 15,00 (quinze reais). Em seguida o Pregoeiro, convidou o propo-
nente a ofertar menor preço para o item, sendo primeiro lance no valor de R$ 14.60, em seguida
ofereceu R$ 14,50, como o segundo e último lance, tendo o Pregoeiro insistido por menor preço, no
entanto, o representante da licitante, confirmou e afirmou que o seu preço unitário final é de R$
14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), sendo o preço aceito pelo Pregoeiro. Em seguida pro-
cedeu a abertura do envelope de habilitação, e, após, verificada a regularidade da documentação de
habilitação a licitante foi habilitada. Encerrada a questão o Pregoeiro adjudicou o presente pregão
presencial, a favor da empresa TELETRONIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
DE INFORMÁTICA LTDA., por apresentar o menor preço para o item, no valor final unitário de R$
14,50 (quatorzes reais e cinquenta centavos). A licitante vencedora adequou sua proposta na própria
sessão requerendo sua juntada nos autos, o que foi aceito pelo Pregoeiro. Concedida a palavra ao
representante legal sobre manifestação da intenção de recurso, não houve intenção de interpor re-
curso pela única empresa. Não havendo mais manifestação o Senhor Pregoeiro declarou que fosse
encerrada a sessão às onze horas e vinte minu.t.~7~ ....~ta foi lavrada e assinada pelos presentes e
fornecido uma cópia ao representante legal. xx~xtt~X>4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
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