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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2013-SRP  

 

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

Tecnologia e Inovação - SETEC para apreciação e manifestação acerca do valor ofertado pela 

empresa arrematante para o objeto licitado, haja vista que o mesmo ficou acima do valor estimado. 

Assim, após o retorno dos autos a esta Secretaria, verificamos a ausência de assinatura dos 

representantes comerciais das empresas que fizeram as novas cotações (fls. 448 a 460), fato que 

ocasionou o retorno dos autos ao órgão de origem por meio do Despacho n°. 209/2013-DVPPE 

para providências cabíveis. Dessa forma, novas cotações com as assinaturas dos representantes 

comerciais foram anexadas ao processo (fls.464-476). Em seguida, as empresas foram informadas 

acerca do resultado das pesquisas de preços (fl.478) e tendo em vista o vencimento da proposta de 

preços que ocorreu em 09/10/2013 a empresa arrematante foi consultada acerca da possibilidade 

de prorrogar a validade de sua proposta conforme doc. anexo aos autos (fl. 480). Em resposta, a 

empresa apresentou Declaração (fl. 482) informando prorrogar a validade da proposta por mais 90 

(noventa) dias. Destarte, a empresa foi declarada vencedora. Diante da ausência de intenção de 

recurso o lote fica ADJUDICADO à empresa CRIAR SOLUÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA LTDA. 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. O resultado será 

publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 14 dias do mês de janeiro de 2014. 
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