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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 013/2013 - SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

Ciência Tecnologia e Inovação – SETEC, para análise dos prospectos/folders 

apresentados pelas empresas vencedoras, emissão de parecer técnico e apreciação e 

manifestação acerca dos valores ofertados para os lotes 30 e 34, visto que os preços 

ficaram acima dos valores estimados. Em resposta, o órgão informou que os prospectos 

e folders apresentados demonstram que os produtos ofertados estão em conformidade 

com o Edital. Em relação aos lotes que ficaram acima dos valores estimados, após a 

realização de novas cotações (fls. 1.869 a 1.872), verificou-se valores abaixo do licitado. 

Dessa forma, as empresas SULFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA., (arrematante do 

lote 30) e USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., (arrematante do lote 34) foram 

convocadas para negociação e juntamente com as demais empresas vencedoras, foram 

consultadas sobre a possibilidade de prorrogarem a validade de suas propostas para os 

lotes que sagraram vencedoras, haja vista que o vencimento ocorreu em 17/08/2013. 

Assim, a empresa SULFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA., aceitou negociar e 

reduziu sua proposta para o valor solicitado, bem como prorrogou a validade de sua 

proposta para os demais lotes, já a empresa USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., 

não manifestou interesse em negociar e prorrogar a validade da proposta. A empresa 

FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA., também não manifestou interesse em 

prorrogar a validade da proposta e a empresa BIOTEC BIOLOGIA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA., declarou não ser possível. Assim sendo, considerando o lapso 

temporal e em observância ao princípio da celeridade, a Pregoeira resolve CANCELAR 

os lotes 02, 03, 04, 17, 19, 27, 36, 13 e 34, com a sugestão ao órgão que providencie 

medidas cabíveis para aquisição dos objetos. Os lotes 01 e 16 ficam FRACASSADOS 

em virtude de todas as empresas participantes terem sido desclassificadas. Contudo, as 

demais empresas vencedoras prorrogaram a validade de suas propostas, conforme 

declarações apresentadas (anexas aos autos). Destarte, diante da ausência de intenção 

de recurso e concluídos os procedimentos, a Pregoeira resolve ADJUDICAR os demais 

lotes às empresas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de 
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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. Goiânia, 

aos 15 dias do mês de outubro de 2013. 

 
 

Ana Paula Salviano Campos 
Pregoeira 

 
 

Fábio Alves Marques 
Equipe de Apoio 

 
 

 
 


