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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2014  

 

No dia 15/04/2014 as 14:00 horas, a pregoeira e a equipe de apoio se reuniram para dar 

continuidade aos procedimentos licitatórios  referente ao Pregão Eletrônico 056/2014 que tem 

como objeto a “contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de 

rede de fibra óptica para realizar a interligação do instituto de Previdência dos Servidores 

Municipais de Goiânia – IPSM ao backbone óptico da rede metropolitana de alta velocidade – 

METROGYN, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, instalação e certificação de 

fibras ópticas, para atender o instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia”. 

Encerrada a disputa de lances, o único lote do certame ficou arrematado pela empresa CONNECT 

FAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, entretanto a empresa não apresentou proposta e 

documentação no prazo estipulado no Edital no subitem 9.1. Em seguida foi convocada a empresa 

segunda colocada INNOVER SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA para negociação e 

apresentação da proposta de preço juntamente com a documentação de habilitação no prazo de 3 

(três) dias conforme determina o Edital. No entanto a empresa não apresentou proposta e os 

documentos para sua classificação e habilitação descumprido o Edital. Deste modo a licitação fica 

fracassada.  Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta (processo n° 

57139650/2014), a aplicação de medidas cabíveis às empresas acima citadas por deixarem de 

enviar proposta e documentação de habilitação no prazo estabelecido no Edital descumprindo 

assim o subitem 9.1 do Edital e caracterizando o fato descrito no subitem 13.3.2 do Instrumento 

Convocatório, 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 

Divisão de Elaboração de Edital para Republicação do certame. A ata será publicada no site: 

www.goiania.go.gov.br. 
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