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MINUTA DA ATA - RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2013  

 

Após a homologação do Pregão Eletrônico nº. 084/2013, conforme Termo anexo aos autos (fl. 

187) e sua devida publicação, os autos foram encaminhados à Companhia de Urbanização de 

Goiânia – COMURG para providências quanto à elaboração e assinatura do Contrato, no entanto, 

a empresa vencedora T&T GONDIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME (1ª 

colocada), apresentou Declaração (fl. 201) informando não ser possível assinar o Contrato para 

fornecimento do objeto licitado. Desse modo, após retorno dos autos a esta Secretaria, esta Pasta 

decidiu rescindir a adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora, bem como os efeitos da 

homologação, conforme Despacho nº. 956/2013 – GAB. Sendo assim, nos moldes do subitem 

18.1.4 do Instrumento Convocatório, verificada as ofertas subseqüentes e de acordo com a ordem 

de classificação, a empresa AVÍCOLA GOIÁS COMERCIO DE FRIOS LTDA., (2ª colocada) foi 

convocada para negociação e posterior apresentação da proposta e documentos necessários para 

classificação e habilitação. Destarte, a empresa apresentou sua proposta e documentos, no prazo e 

condições previstas no subitem 9.1 do Edital. Em seguida, a empresa foi declarada vencedora. 

Assim, diante da ausência de intenção de recursos, o lote dessa licitação fica adjudicado à empresa 

habilitada. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta, a aplicação de medidas 

cabíveis à empresa T&T GONDIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME (1ª 

colocada), por descumprir a obrigação assumida ao deixar de celebrar o contrato, caracterizando o 

fato descrito no subitem 13.3.1 do Edital e art. 81, caput, da Lei 8.666/93, aplicada 

subsidiariamente. 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 lote licitado à empresa vencedora. O resultado será 

publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 26 dias do mês de setembro de 2013. 
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