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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 059/2014  

 

No dia 16/05/2014 as 10:30 horas, a pregoeira e a equipe de apoio se reuniram para dar 

continuidade aos procedimentos licitatórios  referente ao Pregão Eletrônico 059/2014 que tem 

como objeto a “Aquisição de material de consumo (álcool, desinfetante, detergente, papel 

higiênico, sabão em pó, saco plástico de lixo, entre outros), para atender a Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS”. Encerrada a disputa de lances, foi aberto o prazo para a entrega da 

documentação de habilitação e proposta de preço conforme o subitem 9.1 do Edital. Ao momento 

da analise de tais documentos observou-se que as propostas ofertadas para os lotes 01, 03, 04, 05, 

06, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 estavam acima do valor estimado. Assim 

sendo os autos do processo foram encaminhados ao órgão de origem para apreciação e 

manifestação quanto aos valores ofertados de acordo com o Despacho N° 115/2014-DVPPE fls. 

417 a 421. Foram realizadas as novas cotações conforme demonstra as fls. 423 a 430 dos autos. As 

novas cotações realizadas indicaram que os preços ofertados encontram-se dentro do preço 

praticado no mercado, exceto o lote n° 25, que após negociação com a empresa arrematante foi 

convertido para preço dentro do estimado. Em seguida o órgão de origem remeteu o processo para 

esta secretaria por meio do Despacho n° 14/2014 para as providencias seguintes. 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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