
•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Processo: 201611867000220, de 11.05.2016
Licitação: Pregão Eletrônico n' 03/2016-CGE
Data de Apresentação da Proposta: 14,09,2016
Proponente: Âncora Tecnologia Corporativa Ltda-ME
CNPJ n' 18,767.226/0001-88 ."
Valor da Proposta: 2.233,05 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e cin~o centavos)
Data de Validade da Proposta: Até 13,09.2016 .

DILIGÊNCIA N' 04/2016-PREGÕES/CGE,.- .'.•...-. ~.~ "
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1. Tendo em vista a faculdade alçad",,"a cargo do Pr.egoeiro, nos tennos do

art, 43, ~ 3', da Lei Federal n' 8,666/1993, em consônância com{su~;ein i7.3" do Edital
\ ' '- ..

do Pregão Eletrônico (PE) n' 00312016-CGE, promovo'a presente DILIGÊNCIA, visando

atestar a compatibilidade dos produtos ofertados, n}'pr~posta,.co~ci:l subscrita pela
", .•.""

" "" ", ...•empresa Ancora Tecnologia Corporativa Ltda-ME,TNPJ sob on' 18,767.22610001-88,

com as especificações conti4n6"'- bojo do Te~,d: Referência (Anexo I do Edital),
- r ',v

conforme exposto abaixo,~/~

"" ",'. / />1.1.-Encammbar os prospectos dos Itens 03 (Conector de Rede RJ45) e 08
,/. ..-. I ,•.••.•, /"

(Adaptador/p/.l ~Tornada - padrão'.NovQ)/do Termo de Referência, indicando para esse
'1' IdI d /d '. c •••.d. / 1 ' d
li tImo o mo e o o pro uto olerta o. -ou, a tematlvamente, apresentar amostra os

dI, , (f,'.) b 'd' I' - b" d 'd dcorrespon ,ertres Itens, com VIstas a su SI lar a ava laça0 o ~etlva a um a e requerente
\ \ ! I

desta çontroladoria-Geral do Estado (CGE),

/~ --~ ,,~-~/
( / (2, 1st~ po;;o, concedo ao proponente, o prazo de até 02 (dois) dias, a contar

\\1\ da data de r;~bimento deste expediente, para atendimento integral do solicitado no

\~~/ presente Diligência,

..' Goiânia, 15 de setembro de 2016,

IgOr~BOSso
Pregoeiro

Portaria n' 16/2016-CGE/GAB

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n."400 - Paládo Pedro LudoVlCOTeixeira, 3" andar, Setor Sul.
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiãs - Fone: (Oxx62) 3201-5356
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