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Anexo I – Retificação da Minuta da Ata de Sessão Pública  

Pregão Eletrônico n° 045/2014  

 

Aos 12 (doze) dias, de janeiro de 2015, após homologação (fls. 1226/1237), os autos do 
processo referente ao Pregão Eletrônico n° 045/2014, cujo objeto é “Aquisição de 
material de consumo (braço para iluminação pública, cabo de cobre, lâmpada vapor de 
sódio, luminária fechada, reator, entre outros), para atender a Companhia de 
Urbanização de Goiânia – COMURG, por um período de 12 (doze) meses, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos” para análise e 
verificação, uma vez que as empresas vencedoras RDS COMERCIAL LTDA. E 
COMERCIAL GOIS EIRELI após notificação, se recusaram em apresentar caução e 
firmar contrato, conforme Despacho n° 5125 (fls. 1345). Em seguida, o processo foi 
encaminhado a esta secretaria para convocação das empresas remanescente. Assim, 
dentro do prazo as empresas KELLUZ ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 
apresentou a documentação e proposta para os lotes 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 
14, 19, 28, 29, 32 e 35; a empresa MIRANDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
apresentou proposta para os lotes 05, 27, 30, 31 e 33; a empresa POWER CONTROLES 
LTDA. apresentou a documentação e proposta para os lotes 13, 17, 18 e 20; a empresa 
ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA apresentou a documentação e 
proposta para o lote 41; e a empresa MARY CRISTINA LANDIM ALVES apresentou a 
documentação e proposta para o lote 52. O lote 53 fica cancelado, a pedido do órgão de 
origem conforme consta nos autos. Diante da ausência de intenção de recursos, os lotes 
desta licitação ficam adjudicados às empresas declaradas vencedoras. As demais 
disposições permanecem inalteradas. 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.  
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