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MINUTA DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2013 

 

Encerrada a disputa de lances, os autos foram encaminhados à Agência da Guarda Municipal de 

Goiânia - AGMG, para apreciação e manifestação acerca dos valores ofertados para o item 01 do Lote 

06 e itens constantes do Lote 09, haja vista que os preços ofertados ficaram acima dos valores 

estimados. Depois de novas pesquisas de mercado, realizadas por parte do órgão de origem, as quais se 

encontram anexadas aos autos (fls. 1.057 a 1.060), verificou-se que os valores ofertados pelas 

empresas vencedoras estão dentro dos preços praticados no mercado. Assim, diante da ausência de 

intenção de recurso os lotes desta licitação ficam ADJUDICADOS às empresas declaradas vencedoras, 

com exceção apenas do Lote 03, o qual fica CANCELADO, após a desclassificação das empresas que 

ficaram da 1ª a 5ª colocação. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta, a aplicação 

de medidas cabíveis às empresas: FNG CONFECÇÕES LTDA., MVM IND. E COM. VAREJISTA 

DE UNIFORMES LTDA., GGS IND. COM. E SERVIÇO LTDA., 1ª, 2ª e 3ª colocadas, 

respectivamente, para o lote 01. UP MEDIC UNIFORMES E ACESSORIOS DE PROTEÇÃO 

SANITA., (1ª colocada para os lotes 03 e 11) T&T GONDIM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI., (2ª colocada para os lotes 03 e 08) SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA., 

FERRAGENS J.TEODORO LTDA., e SINAI IND. E COMERCIO EIRELI., 1ª, 2ª e 3ª colocadas, 

respectivamente para o lote 03. GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA., (1ª colocada para o 

lote 04 e 2ª colocada para o lote 11) PROTEVILLE EQUIPAMENTOS LTDA., (1ª colocada para os 

lotes 07 e 09) R A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA., ARAM & MESQUITA INDÚSTRIA E 

COM. DE ROUPAS EIRELI., ANTONIO EUSEBIO DA COSTA, 1ª, 3ª e 4ª colocadas, 

respectivamente para o lote 08, e  FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA., (1ª colocada para o 

lote 10)  por não apresentarem a proposta e os documentos necessários para classificação e 

habilitação no prazo e condições previstas, descumprindo assim o subitem 9.1 do Edital e 

caracterizando os fatos descritos nos subitens 13.3.2 e 13.3.6 do Instrumento Convocatório. 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. Segue em anexo 

Planilha de Resumo da Ata - Anexo I. 
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