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Anexo I - Minuta da Ata de Sessão Pública  

Pregão Eletrônico n° 011/2013 

 

Diante da ausência de intenção de recursos os objetos ficam ADJUDICADOS as 

empresas vencedoras. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta 

pasta medidas cabíveis a empresa Cerealista Tupã Ltda. por não enviar 

documentação no prazo estipulado no instrumento convocatório para os lotes 01 

e 09, descumprindo o item 9.1 do Edital; empresa Panificadora e Mercearia 

Tocantins Ltda., por não enviar a documentação no prazo estipulado no 

instrumento convocatório para o lote 09, descumprindo o item 9.1 do Edital; MBS 

Distribuidora e Comercial Ltda. por não enviar a documentação no prazo 

estipulado no instrumento convocatório para o lote 21, descumprindo o item 9.1 

do Edital; RDS Comercial Ltda., por não enviar a documentação no prazo 

estipulado no instrumento convocatório para o lote 22, descumprindo o item 9.1 

do Edital e Comercial de Produtos Alimentícios RW Ltda. por não enviar a 

documentação no prazo estipulado no instrumento convocatório para o lote 25, 

descumprindo o item 9.1 do Edital, tendo em vista as condutas adotadas por 

estas empresas terem acarretado prejuízo ao erário no sentido de causar 

morosidade ao procedimentos de aquisição dos objetos. 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 dos objetos licitados às 

empresas vencedoras. 
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