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Anexo I – Retificação da Minuta da Ata de Sessão Pública 

Pregão Eletrônico n° 042/2014 

Aos 22 (vinte e dois) dias, de Julho de 2014, após homologação (fls. 203), os autos do processo 
referente ao Pregão Eletrônico n° 042/2014, cujo objeto é “Aquisição de gêneros alimentícios 

(leite em pó integral), para atender os alunos da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.” para análise e verificação, 
uma vez que a empresa vencedora SOLUÇÕES BRASIL LTDA. manifestou pelo cancelamento 
de sua proposta, pois a validade da proposta encontra-se vencida (fls. 211). Deste modo, 
passou-se a negociação com empresa 2° colocada, BADAUE ALIMENTOS EIRELI - EPP. 
solicitando que fosse protocolado proposta e documentação nesta Secretaria, no prazo 
determinado no edital. Assim, a empresa apresentou a proposta e documentação necessária 
para sua habilitação. Após analise pela Pregoeira proposta e documentação a empresa foi 
HABILITADA, diante da ausência de intenção de recursos, a Pregoeira retifica a adjudicação do 
certame, adjudicando o objeto da licitação à empresa BADAUE ALIMENTOS EIRELI - EPP, 
conforme tabela a seguir: 

BADAUE ALIMENTOS EIRELI - EPP 

LOTE ITEM UNID. QTDE. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

Lote 01 1 pct 100.000 
Leite em pó, pacote 

de 1 kg. 
R$ 11,28 R$ 1.128.000,00 

 

Valor Total da licitação R$ 1.128.000,00 

 

Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta (processo n° 5.830.035-7/2014), 
a aplicação de medidas cabíveis às empresas: SOLUÇÕES BRASIL LTDA. (1ª colocada), por 
desistir da execução do contrato, causando morosidade ao processo licitatório e, 
conseqüentemente, prejuízo ao erário. 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 que se assim 
entender e concordar, promover a retificação da homologação do objeto licitado à empresa 
vencedora. O resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br.  
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