
CNPJ 01.465.988/0001-27
Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior

ESTADO DE GOIAS

Reuniram-se no dia nove de dezembro de dois mil quinze  às 14:00, na Fundacao Integrada Municipal Ensino Superior, o PREGOEIRO e 
sua equipe de apoio, desgnados pelo Decreto 010/2015 e 105/2015, e alterações pelo Decreto 105/2015 com o objetivo de realizar a(o) 
Pregao Presencial Nº  27/2015 para contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços de instalação de internet a rádio e na 
distribuição mensal de internet para as Unidades do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES.  Abaixo Segue os licitantes que 
comparecerem a Licitação:

Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencia l 27/2015

 O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio Credenciou a empresa acima relacionada dando inicio a abertura da proposta e 
consequentemente aos lances ofertados  pela licitante  onde encontram-se  registrados em anexo na presente ata. Efetuada a negociação 
e alcançado os valores de referência o valor proposto atendeu os requisitos da lei Federal 10.520/2002, isto é ficou dentro do valor 
referência, ato contínuo passou-se a fase de habilitação a  documentação que após análise verificou que a empresa atendeu todas as 
regras editalícias, perguntado ao senhor participante se há intenção de interposição de recurso este  declarou que não, ato continuo o 
pregoeiro passou para a adjudicação do vencedore. O pregoeiro adjudicou,  os itens abaixo relacionados em nome da respectiva empresa.

7477 Yzo Telecom Tecnologia Eireli - Me 11.229.158/0001-54

Seq. Código Descrição TotalQtdeValor Unit.Unidade

17551 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE E M UNIDADE 1,000 24.384,0001 24.384,000

17550 CONTRATACAO DE INSTALACAO E LINK DE DADOS VIA RADIO EM DOI UNIDADE 1,000 15.760,0002 15.760,000

40.144,000TOTAL DO VENCEDOR

Yzo Telecom Tecnologia Eireli - Me, Representada Por: GUSTAVO CARDOSO ROCHA  Portador do RG:3284262-3537781 e CPF:77779185168

Será dada divulgação do resultado nos meios de comunicação Diário Oficial do Município, Internet e quadro mural 
da Instituição.Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às        horas do dia,                    cuja ata foi  
lavrada e assinada por todos presentes e posteriormente encaminhada a Sra. Diretora geral, para a devida  
homologação, nos termos da lei nº 8.666/93. 

quarta-feira, 9 de dezembro de 2015

MINEIROS - GO

09/12/20151400

LIOMAR ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro

Yzo Telecom Tecnologia Eireli - Me
Participante

 Endereço: Rua 22   Nº: 0-    Bairro: Aeroporto -MINEIROS- GO CEP: 75.830-000 FONE: (64)-3672-5140



consequentemente aos lances ofertados  pela licitante  onde encontram-se  registrados em anexo na presente ata. Efetuada a negociação 

pregoeiro passou para a adjudicação do vencedore. O pregoeiro adjudicou,  os itens abaixo relacionados em nome da respectiva empresa.


