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Anexo I – Minuta da Ata de Sessão Pública 

Pregão Eletrônico n° 117/2014 

 
 
Aos 7 (sete) dias, de julho de 2014, Reuniram-se a Pregoeira da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura de Goiânia e a Equipe de Apoio, para 
em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e alterações posteriores, dar continuidade aos procedimentos relativos ao 
Pregão Eletrônico nº. 117/2014 referente ao processo n°. 5.482.381-9/2013, cujo 
objeto é “Aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, aveia em 
flocos, café torrado em pó, leite em pó integral, ovos, entre outros), para 
atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 12 
(doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital 
e seus Anexos.”, cuja abertura ocorreu em 28/04/2014. Encerrada a disputa de 
lances, e após análise da proposta e documentos de habilitação, verificou-se que 
o preço ofertado para os lotes 24 e 25 ficaram acima do valor estimado. Em 
seguida, os autos foram encaminhados ao órgão de origem para apreciação e 
manifestação acerca dos valores ofertados na licitação. Assim, após novas 
cotações realizadas por parte do órgão de origem, as quais se encontram 
anexadas aos autos (fls. 567 a 573), verificou-se que os valores ofertados no 
certame estão de acordo com os preços praticados no mercado. Referente ao 
Lote 27, o mesmo fica Cancelado, após constatada divergência na especificação. 
Deste modo, as empresas foram declaradas vencedoras. Diante da ausência de 
intenção de recursos os objetos ficam Adjudicados às empresas vencedoras. 
Informamos que o resultado desta licitação será publicado no site: 
www.goiania.go.gov.br. 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 
objetos licitados às empresas vencedoras. 
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