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ANEXO I – RETIFICAÇÃO DA MINUTA DA ATA – PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 136/2014 

 

Após a homologação do certame, conforme Termo anexo aos autos (fls. 211 e 212) o processo foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, para providências 

pertinentes quanto à execução do objeto licitado. No entanto, os autos retornaram a esta Secretaria 

através do Despacho/Diligência – DJAV Nº. 1184/2014, exarado pela Divisão de Análise Jurídica 

da Controladoria Geral do Munícipio, para providenciar a convocação da empresa segunda 

colocada para o lote 01, tendo em vista que a empresa vencedora VIA LUMEN’S AÚDIO VÍDEO 

E INFORMÁTICA LTDA., apresentou pedido de desclassificação para o lote, conforme doc. 

anexo aos autos (fl. 240) e não assinou o contrato. Deste modo, a empresa STUDIO COMÉRCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA., 2ª colocada, foi convocada para 

negociação, entretanto, declarou não ser possível reduzir o preço para o valor apresentado pela 

empresa 1ª colocada (fls. 268 a 270). Dessa forma, haja vista que não obtivemos êxito na 

negociação e que as propostas encontram-se vencidas, considerando assim o lapso temporal e em 

observância ao princípio da celeridade, o lote 01 fica CANCELADO. Assim, sugerimos à 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, que providencie medidas cabíveis para 

aquisição do objeto. 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. O 

resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 22 dias do mês de dezembro 

de 2014. 

 
 

Ana Paula Salviano Campos 
Pregoeira 

 
 

Fábio Alves Marques 
Equipe de Apoio 

 


