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MINUTA DA ATA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 146/2013 – SRP 

 

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

Serviços Públicos, para apreciação e manifestação acerca dos valores ofertados para os Lotes 06, 

09, 10 e item 02 do Lote 07, haja vista que os preços ofertados na licitação ficaram acima dos 

valores estimados. Após novas pesquisas de preços realizadas por parte do órgão de origem, as 

quais se encontram anexadas aos autos (fls. 1.095 e 1.096), verificou-se que os valores ofertados 

pelas empresas vencedoras estão de acordo com os preços praticados no mercado. Assim, diante 

da ausência de intenção de recurso os lotes desta licitação ficam ADJUDICADOS às empresas 

declaradas vencedoras. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta, a aplicação 

de medidas cabíveis às empresas: ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA – ME. 

(1ª colocada para o lote 22) e FOUR BROTHERS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME. 

(1ª colocada para os lotes 11, 20, 35, 45, 51, 55 e 2ª colocada para o lote 09) por não apresentarem 

a proposta e os documentos necessários para classificação e habilitação no prazo e condições 

previstas, descumprindo assim o subitem 10.1 do Edital e caracterizando os fatos descritos nos 

subitens 14.3.2 e 14.3.6 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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