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Minuta da Ata - Pregão Eletrônico nº. 090/2012  

 

Após análise da proposta e documentos de habilitação da empresa arrematante OMEGA 

SERVIÇOS E INCORPORADORA LTDA (4ª colocada), a mesma foi HABILITADA. 

Assim, diante da ausência de intenção de recurso, a Pregoeira adjudica o objeto desta 

licitação à empresa declarada vencedora. E por meio desta, retificamos o motivo da 

inabilitação da empresa WRC – GRAFICA EDITORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 

(3ª colocada), pois, na folha de fax anexa aos autos (fl. 277) constou-se o motivo: em razão 

do contrato social da empresa não abranger o objeto licitado, e também o motivo descrito 

na Ata da Licitação constante na pág. 4, o qual foi: Empresa desclassificada por enviar 

proposta e documentação necessária fora do prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo o 

item 9.1 do Edital, entretanto, de fato, a empresa em comento, foi inabilitada por não 

apresentar a proposta e os documentos necessários para classificação e habilitação dentro 

do prazo estabelecido, conforme item 9.1 do Edital. Dessa forma, a Pregoeira sugere à 

autoridade superior desta pasta, a aplicação de medidas cabíveis à empresa WRC – 

GRAFICA EDITORA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, por não atender à exigência 

Editalícia, caracterizando o fato descrito no subitem 13.4.2 do Instrumento Convocatório. 

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 do objeto licitado à empresa vencedora. O resultado será 

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

 


