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MINUTA DA ATA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/2014 – REPUBLICAÇÃO 

 

Encerrada a disputa de lances, após análise das propostas e documentos de habilitação da empresa 

arrematante, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Política para Mulheres por 

meio do Despacho nº. 250/2014-DVPPE para apreciação e manifestação acerca dos valores 

ofertados para os lotes 01 e 02, haja vista que os preços ficaram acima do estimado. Realizadas 

novas cotações (fls. 304 a 314 dos autos) verificou-se que os preços apresentados na licitação para 

os referidos lotes estão superiores aos preços praticados no mercado. Dessa forma, a empresa 

arrematante dos lotes foi convocada para negociação, conforme doc. anexo aos autos (fls. 316), e 

manifestou-se a favor da redução dos valores ofertados, conforme proposta ajustada em anexo (fls. 

319). Diante da ausência de intenção de recursos, os lotes desta licitação ficam adjudicados à 

empresa declarada vencedora. Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres 

deverá manter todas a exigências editalícias no momento da execução do contrato, conforme prevê 

o Termo de Referência do Edital, em obediência ao Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório. 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. Goiânia, aos 08 dias do mês de setembro de 2014. 
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Equipe de Apoio 


