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Depois de declaradas as empresas vencedoras, oportunizou-se o prazo recursal de 24 (vinte 

e quatro) horas, contudo, não houve apresentação de intenção de recurso. Deste modo, visto 

que alguns dos itens constantes dos lotes 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 

ficaram acima dos valores estimados, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SEMAS, para apreciação e manifestação acerca dos valores 

ofertados na licitação. Assim, realizadas novas cotações, anexas aos autos (fls. 564 a 597. 

600 e 601) constatamos que os preços ofertados para os itens 06, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do 

Lote 01, itens 02 e 03 do Lote 03, item 23 do Lote 06, e item 03 do Lote 10, encontravam-

se superiores aos praticados no mercado. Desse modo, as empresas vencedoras dos lotes, 

foram convocadas para negociação e também consultadas sobre a possibilidade de 

prorrogarem a validade das propostas, visto que as mesmas venceram em 23/05/2012. A 

empresa IVANI MARIA GASPARETO SOSTER – AVIAMENTOS-EPP, aceitou reduzir 

os preços e encaminhou proposta reajustada com a validade prorrogada. Já a empresa MBS 

DISTRIBUIDORA LTDA, não se manifestou. Deste modo, os lotes 03 e 04 ficam 

FRACASSADOS. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram 

os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e 

posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e 

concordar, promover a Homologação dos objetos licitados à empresa vencedora. O 

resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. 


