
Estado do Paraná
Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO

Pregão Eletrônico nO. OS/2014

Ata nO. 12/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - nO. 12/2014

Na sede do Departamento do Patrimônio, localizado na Rua Álvaro Ramos, nº 157,
Centro Cívico, Curitiba/PR, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 77.821.841/0001-94, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador GUILHERME LUIZ GOMES, CPF 034.710.559-91, resolve,
nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e
do Decreto 3.931/2001, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o pregão e
com as cláusulas e condições que se seguem.

1 - PROTOCOLO DE REFERÊNCIA: nº. 337.055/2013;

2 - LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº. OS/2014;

3 - OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de microfones direcionais
profissionais;

4 - DATA E HORA DE ABERTURA: 14/02/2014 às 13:00 horas;

5 - ÓRGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;

6 - SETOR REQUISITANTE: Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação, do
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação;

7 - LOCAL PARA ENTREGA: Divisão de Lo",gísticae Infraestrutura de Instalação, do
Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, localizada na Rua
Álvaro Ramos, nº 157, Bairro Centro Cívico, Curitiba - Paraná;

8 - PREGOEIRO: Leonel Junior Pedralli;

9 - EQUIPE DE APOIO: José Henrique de Lima Barbosa, Thatiana Eggers e Juliana
Venancio Goncalves;

10 - RESPONSÁVEL PELA REQUISIÇÃO E FISCALIZAÇÃO: Divisão de Logística
e Infraestrutura de Instalação, do Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação; .

11 - RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA REQUISIÇÃO: Departamento
do Patrimônio;

12 - BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO (FORNECEDOR) E ITENS:
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12.1 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
76.617.927/0001-37, com sede na Rua Vereador Constante Pinto, 68 - Bacacheri -
Curitiba - Paraná - CEP: 82.510-240 - Fone: (41) 3256-1986 - e-mail:
sandra@riole.com.br; atendimento@riole.com.br, neste ato representada pelo Sr.
Eloir Antonio Moro, RG 768416-9 e do CPF 080.678.569-15,

. I QUANT.' PRODUTO . . R$'

01 400

Microfone de Mesa tipo Gooseneck direcional profissional, com
base e haste ajustável, obrigatoriamente compatível com mesa
de som Hayonik HMX-4, 4 canais, a qual faz parte do Kit de 144,95
Gravação de Audiências Digitais do TJPR, especificações
técnicas conforme edital.

13 - CONDIÇÕES:

Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital
que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente
instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de
direito, o que dão por bom, firme e valioso.

~J \ _ ...
Fel~~ Marçàl

Diretor do Departamento do Patrimônio
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Trata-se de processo licita tório na modalidade de Pregão Eletrônico
ng OS/2014,Edital às folhas 117 a 122, que tem por objeto o registro
de preços para a eventual aquisição de microfones direcionais
profissionais, conforme critérios, especificações e necessidades
descritos nos Anexos I e li do referido edital. Sendo distribuído à 3g
Comissão de Licitação na Modalidade de Pregão
Presencial/Eletrônico e Processamento de Credenciamento, teve
início a sessão às 13h30m do dia 14 de fevereiro de 2014. A ata da
sessão consta às folhas 207/210, e o resumo da licitação às folhas
204 a 206. Tendo recebido os presentes autos devidamente
instruídos, submeto à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente, apresentando o presente despacho e
sugiro a homologação do certame, conforme segue.
Em Q ~ de março de 2014.

Be~~~ Silva Marçal
Diretor do Departamento do Patrimônio

I - Processou-se no presente expediente o Pregão
Eletrônico nº OS/2014 que tem por objeto o registro de
preços para a eventual aquisição de microfones
direcionais profissionais, conforme critérios,
especificações e necessidades descritos nos Anexos I e li
do edital do certame, em conformidade com o termo de
referência acostado às folhas 03 a 05 e atualizações às
folhas 08 a 12, bem como o edital do certame constante
às folhas 117 a 122.

" - Na data de 14 de fevereiro do corrente ano, às 13
horas e 30 minutos, o Pregoeiro declarou aberta a sessão
pública que se procedeu pela forma eletrônica no sítio
www.1icitacoes-e do Banco do Brasil S/A.
111 - Após a etapa competitiva, que ocorreu na forma, data
e horário estipulados no Edital, obteve-se o seguinte
resultado, vencedora do Lote único, empresa RIOLE
ELETRÔNICA LTDA - EPP, CNPJ nº 76.617.927/0001-37,
pelo valor unitário de R$ 144,95 (cento e quarenta e
quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme
proposto comercial apresentada pela referida empresa
(fls. 148), perfazendo valor global e R 57.980,00
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(cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta reais), em
caso de aquisição das 400 (quatrocentas) unidades
registradas do objeto.
IV - Não tendo ocorrido manifestação de recurso,
HOMOLOGO o certame conforme materializado na ata do
Pregão Eletrônico nº OS/2014 (fls. 207 a 210),
devidamente rubricadas e assinadas, bem como confirmo
ADJUDICAÇÃO do objeto em favor da empresa vencedora.
V _..0 Ao Departamento do Patrimônio para convocar a
empresa vencedora para assinatura da Ata de Registro de
Preços.
VI - Publique-se
Em C)\. de março de 201

Desembarg
Presid

B~.r~~ DA SILVA MARÇAL
Diretor do Departamento do Patrimônio
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