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Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 022/2013

Secretaria Municipal de Educação
Órgão interessado

52683645/2013
Processo

Aquisição de tênis escolar para atender a Secretaria de Municipal de Educação - SME, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Objeto

Pregoeira

Marcela Araújo Teixeira - Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

Aos 16 dias do mês de setembro de 2013, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração e a
Equipe de Apoio, para em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal n°10.520 de 17 de julho de 2002 e
alterações posteriores, procederem a análise dos autos relativos a este Pregão Presencial, com o objetivo julgar e
adjudicar a licitação em questão, cuja primeira sessão de abertura ocorreu no dia 15/07/2013, às 9h30min, tendo
como vencedora a empresa T & T GONDIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI. Encerrada a sessão os autos
foram encaminhados a Secretaria Municipal de Educação para emissão de parecer técnico, sendo solicitado pelo
órgão apresentação de amostras à empresa vencedora de acordo com que determinava o Edital. Contudo, a
empresa não apresentou as amostras, conforme consta no DESPACHO/DVCCS N° 649/2013 emitido pelo
Departamento Administrativo, bem como DESPACHO N° 226/2013 da Assessoria Técnica Jurídica, ambos da
Secretaria Municipal de Educação, sendo DESCLASSIFICADA. Diante dos fatos, a sessão foi reaberta no dia
26/07/2013 às 14h30min., quando foi habilitada a empresa 2° colocada - INDUSTRIA E COMERCIO MÁXIMA LTDA.
Novamente, os autos foram submetidos ao órgão de origem para emissão de parecer técnico, sendo solicitado pelo
órgão apresentação de amostras à empresa vencedora, as quais foram aprovadas, conforme disposto nos Laudos
Técnicos emitidos pelo Laboratório de Controle de Qualidade - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio
Grande do Sul, devidamente validado pela Secretária Municipal de Educação (fls.424/443). Contudo, no decorrer dos
trâmites processuais foram realizadas novas cotações do objeto licitado com empresas do ramo - VULCASUL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. e NAYR CONFECÇÕES LTDA. - a fim de averiguar se o preço
ofertado pela empresa vencedora estava compatível com o preço praticado no mercado, sendo encontrados
respectivamente os valores de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos e R$ 39,50 (trinta e nove reais e
cinquenta centavos), constatando que o preço ofertado ficou acima do praticado no mercado, razão pela qual as
empresas interessadas foram convocadas para reabertura dos trabalhos no dia 13/09/2013, às 14h30min. para
acompanhamento da nova negociação com a empresa vencedora, que aconteceu com êxito. Assim, após análise da
proposta ajustada, a Pregoeira resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação à empresa vencedora, conforme planilha
a seguir:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 1
Aquisição de tênis escolar239.91101 Par ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor UnitárioMarca Tipo Lance
T & T GONDIM COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI

15.723.130/0001-20 Verbal DesclasificadoR$29,15(M)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÁXIMA LTDA11.486.474/0001-01 Negociado AdjudicadoR$37,50MÁXIMA 

STARK PRO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA03.646.133/0001-28 Verbal  R$44,93STARK PRO 

INOVATT COMERCIAL LTDA13.646.183/0001-69 Verbal  R$45,00INOVATT 

EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA.04.177.571/0001-57 Verbal  R$47,90LV 

INTERMEDIUM COMERCIO, REPRESENTAÇÕES
E NEGÓCIOS LTDA.

04.527.170/0001-80 Verbal  R$49,99BULL´SS(M)

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 022/2013

11.486.474/0001-01 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÁXIMA LTDA 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Par R$8.996.662,50R$37,50Aquisição de tênis escolar239.911 MÁXIMA

Total da Empresa: R$ 8.996.662,50Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 8.996.662,50

Mais uma vez ressalta-se que deverão ser tomadas medidas cabivéis pela autoridade superior desta pasta, no que se
refere a aplicação de penalidade e sanções a empresa T & T GONDIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI. (1ª
colocada), por deixar de atender à solicitação de entrega de amostra da Secretaria Municipal de Educação, conforme
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exigência contida no Anexo I - Termo de Referência do Edital, embora tenha apresentado declaração se
comprometendo entregar amostras e/ou piloto, exigida no subitem 6.1.6 do Instrumento, sem se quer justificar sua
conduta. 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 objeto licitado à empresa vencedora. Esta Ata será
publicado no site www.goiania.go.gov.br.

Marcela Araújo Teixeira - Pregoeiro Oficial
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Fabio Alves Marques - Equipe de Apoio
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