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MINUTA DA ATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 172/2014 

 

Após análise da proposta e documentos de habilitação, as empresas foram declaradas vencedoras, 

em seguida os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Habitação – SMHAB para 

apreciação e manifestação acerca do preço ofertado pela empresa GURGEL & AMARAL LTDA. 

para o lote 10, haja vista que o mesmo ficou acima do valor estimado. Assim, após novas cotações 

realizadas por parte do órgão de origem, as quais se encontram anexadas aos autos (fls. 329 a 331), 

verificou-se que o valor ofertado pela empresa vencedora do lote, ficou superior ao preço praticado 

no mercado. Desse modo, a empresa foi convocada para nova negociação, conforme doc. anexo 

aos autos (fls. 335 e 336), contudo, a empresa manifestou não ser possível reduzir a sua proposta. 

Considerando o lapso temporal e tendo como observância o princípio da celeridade, o lote 10 fica 

CANCELADO. Contudo, a Pregoeira sugere à autoridade superior desta pasta (Processo nº. 

60255661/2014) à aplicação de medidas cabíveis às empresas: CIANORTH COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LDTA-ME 1ª colocada para o lote 05, COMERCIAL GOIS EIRELLI-ME 1ª 

colocada para os lotes 08 e 09, por não apresentarem a proposta e os documentos necessários para 

classificação e habilitação, descumprindo assim o subitem 9.1 do Edital e caracterizando os fatos 

descritos nos subitens 13.3.2 e 13.3.6 do 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 do lote licitado à empresa 

vencedora. O resultado será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Goiânia, aos 19 dias do 

mês de dezembro de 2014. 
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Pregoeira 
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Equipe de Apoio 

 


