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PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Paço Municipal - Avenida do Cerrado nº. 999 Bloco B Park Lozandes - 74884-900
Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br

Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 012/2014 - 1ª Republicação
Órgão interessado

Processo

Secretaria Municipal de Educação

54490941/2013

Objeto

Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação musical, para atender aos eventos da
Secretaria Municipal de Educação - SME, por um período de 12 meses, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Pregoeira

Luciula Santana dos Santos Ferreira - Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

Aos 13 dias do mês de junho 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, procederem à análise dos autos relativos a este Pregão Presencial, com o
objetivo de julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja abertura ocorreu no dia 21/03/2014 às 09h30min.
Encerrada a fase de lances os autos foram encaminhados ao órgão de origem para apreciação e manifestação
acerca dos valores ofertados na licitação, haja vista que os mesmos ficaram acima do orçado pela Administração.
Destarte, realizadas novas cotações (fls. 217 a 222 dos autos), constatou-se que os preços apresentados ficaram
superiores aos praticados no mercado, o que inviabilizaria a aquisição por parte da Administração. Dessa forma, a
empresa participante foi convocada para negociação, conforme doc. anexo aos autos (fl. 226) cuja sessão ocorreu
no dia 08/05/2014 às 14:30hs., na qual, o representante legal da empresa vencedora aceitou negociar e apresentou
preço reduzido. Assim, após análise da Proposta Ajustada, a Pregoeira resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação à
empresa vencedora, conforme planilha a seguir:
Resumo
Item
01

Quant.
1
CNPJ
(M) 06.293.687/0001-87

Sessão: 3
Descrição do Item
Contratação de empresa para prestação de serviços de gravação musical
ADJUDICADO
Razão Social
Marca
Tipo Lance
Valor Total
Posição
LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
LD
Negociado
R$407.100,00 Adjudicado
Unidade
Serviço

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 012/2014

06.293.687/0001-87 - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
Item

Quant.

01

1

Unidade
Serviço

Material / Serviço
Contratação de empresa para prestação de
serviços de gravação musical

Quantidade de Itens: 1

Marca

Unitário

LD

R$407.100,00

Total
R$407.100,00

Total da Empresa: R$ 407.100,00
Total do Pregão Presencial: R$ 407.100,00

Nada mais 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 publicada no
site www.goiania.go.gov.br.

Luciula Santana dos Santos Ferreira - Pregoeira Oficial
Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

Fabio Alves Marques - Equipe de Apoio
Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

