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Anexo I - Minuta da Ata de Sessão Pública  

Pregão Eletrônico n° 004/2013 - SRP 

 

Encerrada a disputa de lances e constatado que os lotes 09, 14, 15, 17, 18 e 24 
ficaram acima do valor estimado no processo os autos foram encaminhados a 
Secretaria Municipal de Educação para realização de novas cotações. Realizadas 
as cotações verificou-se que os valores ofertados pelas empresas estão dentro do 
preço praticado no mercado. Em seguida em virtude da validade das propostas de 
preços estarem vencidas foi solicitada a cada empresa classificada a prorrogação 
de suas propostas. As empresas foram favoráveis a dilatação do prazo de 
validade, exceto as empresas RITA ALVES PEREIRA GUEDES para o lote 25 e 
M. MORAES IRMÃOS LTDA. para os lotes 14 e 18. Diante da manifestação do 
desejo da empresa AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA., 2° colocada para o 
lote 18 em oferecer propostas nas mesmas condições da empresa desistente, a 
mesma foi convocada para negociação com êxito. Desta feita, os lotes 14 e 25 
foram CANCELADOS em virtude de não prorrogação das propostas de preços 
por parte das empresas classificadas. O lote 16 ficou FRACASSADO, por não 
haver registro de proposta para o lote no sistema e os lotes 08 e 27 foram 
CANCELADOS antes da abertura do certame, conforme solicitação do órgão 
requerente.   A seguir foram declaradas as empresas vencedoras e diante da 
ausência de intenção de recursos os objetos foram ADJUDICADOS. 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.  
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