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Anexo I - Minuta da Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico n° 002/2013 

 

Após julgamento dos recursos interpostos pelas empresas Distribuidora Garra 

Ltda., S.A.S Ind. e Com. De Imóveis Reatores e Art. Plásticos e contrarrazões 

apresentadas pela empresa Gurgel & Amaral Telegás Ltda., referente ao Pregão 

Eletrônico n° 002/2013, cujo objeto é “Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de material de consumo (sacos plásticos para lixo), para atender a 

Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG, por um período de 12 (doze) 

meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus 

Anexos.”, tendo em vista às observações constantes no Parecer Jurídico n° 09 – 

ATJUR e n° 10 – ATJUR, bem como Decisão n° 003/2013 – DVPPE, que julgou 

improcedente os pedidos solicitados pelas recorrentes, mantendo a empresa 

vencedora habilitada, ratificado pelo Secretário Municipal de Administração 

através do Despacho n° 352/2013-GAB. Após comunicado as empresas 

interessadas o resultado do julgamento dos recursos, o objeto fica ADJUDICADO 

a empresa vencedora. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta 

pasta medidas cabíveis a empresa MARY CRISTINA LANDIM ALVES por 

apresentar documentação em desconformidade com os itens 9.5.2.4 e 9.5.2.4.2 

do Edital, bem como a empresa EXPRESSO GAS UNAI LTDA. por apresentar 

documentos em discordância com item 9.2.2 do Edital, descumprindo o item 6.3.1 

do Instrumento Convocatório, tendo em vista o fato estar acarretando prejuízo ao 

erário, causando morosidade ao processo de aquisição do objeto. Informamos 

que o resultado desta licitação será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. 

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. 
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