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RETIFICAÇÃO DA ATA  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2014- 1ª REPUBLICAÇÃO 

 

 

Aos 09 (nove) dias, de junho de 2015, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura de Goiânia e a Equipe de Apoio, para em atendimento às 

Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações 

posteriores, retificar a Ata de Adjudicação do dia 09 de dezembro de 2014 relativos ao 

Pregão Eletrônico nº. 003/2014- 1ª Republicação, referente ao processo n°. 

52876656/2013, cujo objeto é “Aquisição de veículo automotor de passeio, tipo hatch, para 

atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme condições e 

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.” Após a adjudicação e seguinte 

homologação do objeto do certame à empresa BELCAR VEÍCULOS LTDA, manifestou 

desinteresse de assinatura do contrato sob a alegação de que a proposta de preço havia 

excedido o prazo de 90 dias, declinando do direito de assinar o contrato e entregar o bem 

licitado (pág. 399). Diante do exposto, foi convocada a empresa CS PNEUS COMÉRCIO 

DE AUTO PEÇAS LTDA segunda colocada, para apresentação de proposta no mesmo 

molde da empresa anterior, bem como, apresentação da documentação conforme 

exigências do Edital, sendo que a mesma não manifestou interesse.  Em seguida, fora 

convocada a empresa MEGAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME terceira 

colocada, para apresentação de proposta no mesmo molde da empresa anterior, bem como, 

apresentação da documentação conforme exigências do Edital, sendo que a mesma 

manifestou desinteresse em negociação. Diante do exposto a licitação fica FRACASADA 

por não haver demais empresas remanescentes para convocação. 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 revogar o processo licitatório, 
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com sugestão ao órgão requerente de que se faça novas cotações caso queira a republicação 

do certame. O resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 09 

dias do mês de junho de 2015. 

 

 

Fernanda Teodoro da Silva Barros 

Pregoeira 

 

 

Edson Rodrigues da Silva Filho 

Equipe de Apoio 


