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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2014 – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Após análise da proposta e documentos de habilitação da empresa GARFILM INSULFIM 

CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA., 1ª colocada para o lote licitado, os autos foram 

encaminhados à Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - SETEC para apreciação 

e manifestação acerca do preço ofertado, haja vista que o mesmo ficou acima do valor estimado. 

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

anexadas aos autos (fls. 293 a 296), verificou-se que o valor ofertado pela empresa arrematante 

ficou superior aos preços praticados no mercado. Desse modo, a empresa foi convocada para nova 

negociação, conforme doc. anexo aos autos (fls. 301 e 302), contudo, a empresa não manifestou 

interesse. Dessa forma, a empresa ROTA NACIONAL COM. SERVIÇOS E ENGENHARIA 

LTDA., 2ª colocada, foi convocada para negociação e apresentação da proposta de preços e 

documentos de habilitação, a qual apresentou proposta com preço inferior ao estimado e os 

documentos necessários, dentro do prazo e condições Editalícias. Em seguida, a empresa foi 

declarada vencedora. Destarte, diante da ausência de intenção de recursos, o lote fica adjudicado à 

empresa ROTA NACIONAL COM. SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA. 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 27 dias do 

mês de maio de 2014. 
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