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Minuta da Ata - Pregão Eletrônico nº. 139/2012 - SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

Encerrada a disputa de lances, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Educação – 

SME, para apreciação e manifestação acerca dos valores ofertados para os lotes 01 e 02, haja vista 

que os preços ofertados ficaram acima dos valores estimados. Em resposta, após a realização de 

novas cotações, as quais demonstraram que os preços ofertados encontram-se de acordo com os 

preços praticados no mercado, o órgão manifestou-se de forma favorável à adjudicação do objeto. 

Assim, visto que as propostas venceram em 07/03/2013, as empresas foram consultadas sobre a 

possibilidade de prorrogarem a validade de suas propostas para os lotes que sagraram vencedoras. 

Todavia, apenas as empresas FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA., (vencedora do lote 01) e 

MAPPE BRASIL LTDA., (vencedora do lote 02) prorrogaram a validade de suas propostas, as 

demais empresas vencedoras não manifestaram interesse, desse modo, os lotes 03, 04, 05 e 06 

ficam FRACASSADOS. Assim, diante da ausência de intenção de recurso e concluídos os 

procedimentos, a Pregoeira resolve ADJUDICAR os lotes 01 e 02 às empresas vencedoras. 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 lotes 

licitados às empresas vencedoras. O resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br.  

Segue em anexo Planilha de Resumo da Ata - Anexo I. 
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