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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2014 – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Após análise das propostas e documentos de habilitação das empresas arrematantes, os autos 

foram encaminhados à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – SMPM, para 

apreciação e manifestação acerca dos preços ofertados para os lotes 02, 03, 07, 08, 12, 14, 15 ao 

20, 22, 23, 24, 27 e 29 haja vista que os mesmos ficaram acima dos valores estimados. Assim, 

após novas cotações realizadas por parte do órgão de origem, as quais se encontram anexadas aos 

autos (fls.1.145 a 1.157), verificou-se que os valores ofertados pelas empresas arrematantes 

ficaram superiores aos preços praticados no mercado. Desse modo, as empresas foram convocadas 

para nova negociação e consultadas sobre a possibilidade de prorrogarem a validade de suas 

propostas, conforme doc. anexo aos autos (fls. 1.159 a 1.164) contudo, as empresas não 

manifestaram interesse, exceto a empresa LS7 COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI., 

arrematante do lote 30. Assim, diante da ausência de intenção de recurso, o lote 30 fica 

ADJUDICADO à empresa habilitada. Os lotes 04, 05, 13, 25, 26 e 31 ficam FRACASSADOS em 

razão de todas as empresas participantes terem sido desclassificadas. Já os demais lotes ficam 

CANCELADOS em virtude dos preços apresentados estarem acima dos valores orçados pela 

Administração e as propostas vencidas. O lote 28 ficou DESERTO. Contudo, a Pregoeira sugere à 

autoridade superior desta pasta, a aplicação de medidas cabíveis às empresas: DYONATAN DE 

OLIVEIRA MOTTA, 1ª colocada para os lotes 01, 06, 08, 11, 15, 21, 23, 26 e 31, 2ª colocada para 

os lotes 13 e 25, e 4ª colocada para o lote 22; EXCLUSIVA ELÉTRICA E INFORMATICA 

LTDA., 1ª colocada para o lote 04, 4ª colocada para o lote 23, 3ª colocada para o lote 25, e 2ª 

colocada para o lote 26, WORK VIX COM. DE INFORMATICA LTDA ME, 3ª colocada para o 

lote 04; R.M.S. COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA., 4ª colocada para o lote 04, 2ª 

colocada para o lote 05; LOCOMOTIVA COM. DE ELETRONICOS. 5ª colocada para o lote 04, 

4ª colocada para o lote 05; INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA.,1ª colocada para os lotes 

05, 09, 20 e 29, 3ª colocada para o lote 13, 2ª colocada para os lotes 21, 22 e 23; DIRCEU 

LONGO & CIA LTDA.-EPP 1ª colocada para o lote 13; MEGA LICITACAO LTDA – ME. 1ª 

colocada para os lotes 17, 18, 19, 3ª colocada para os lotes 21 e 22. 5ª colocada para o lote 23; 

GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA., 1ª colocada para os lotes 22, 25, por 

não apresentarem a proposta e os documentos necessários para classificação e habilitação no 
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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. E a empresa ARY 

FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA., 2ª colocada para o lote 04, 3ª colocada para os 

lotes 05 e 23,  e 2ª colocada para os lotes 08 e 15 em razão da participação no certame, já que a 

mesma encontra-se impedida de licitar e contratar com o Poder Público pelo prazo de 2(dois) anos, 

conforme publicado no Diário Oficial da União-Seção 3 Nº. 215, terça feira, 5 de novembro de 

2013 (fl.690 dos autos). 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 30 à empresa vencedora e republicação do Edital, a 

fim de obtermos êxito em novo procedimento licitatório. O resultado será publicado no site: 

www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 20 dias do mês de maio de 2014. 
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