Secretaria Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2014

Senhores licitantes,

Tendo em vista o processo nº. 5.731.512-1/2014, referente ao Pregão Presencial nº.
032/2014, cujo objeto é “Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, arroz grão, feijão carioca e outros)
para atender a Secretaria Municipal de Educação conforme condições e especificações estabelecidas
no Edital e seus Anexos.”, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos,
expomos o que segue:

Encerrada a disputa de lances os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de
Educação – SME, para análise das amostras dos objetos licitados. Desta forma, após o retorno dos autos a
esta Secretaria, verificamos que, conforme Parecer constante na fl. 684, a amostra apresentada pela
empresa MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA., para o item 02- ARROZ LONGO FINO, marca MC, foi
reprovada pelo Departamento de Alimentação, por não atender as características sensoriais, contudo, as
amostras apresentadas pelas empresas vencedoras dos demais lotes foram aprovadas.

Sendo assim, CONVOCAMOS as empresas interessadas para comparecer na Sala de
Licitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Goiânia, situada na Av. do Cerrado nº.
999, Bloco B - Térreo - Parque Lozandes – Paço Municipal – Goiânia - GO, para reabertura dos trabalhos
licitatórios, que ocorrerá no dia 21//01/2015 às 09hs:30min.

Consultamos ainda, sobre a possibilidade das empresas vencedoras ISENILDA MARIA
CHAVES UTO., (ITENS 05 e 07), ASTI SOLUÇÕES LTDA., (ITENS 01, 03, 04 e 06), prorrogarem a validade
de suas propostas, tendo em vista que o certame foi realizado no dia 10/10/2014 e as propostas venceram
em 10/01/2015.

A empresa que optar por prorrogar a validade de sua proposta, deverá manifestar-se no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de Declaração, a qual poderá ser enviada para o e-mail:
equipecgl@hotmail.com, ou ainda, apresentar a declaração no momento da sessão de reabertura. O não
recebimento da Declaração, no prazo estabelecido, será interpretado como falta de interesse na prorrogação
da validade da proposta e o(s) lote(s) poderão ser cancelados. Os autos encontram-se disponíveis para
consulta nesta Secretaria.

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, contatar com a Pregoeira.

DIVISÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, aos 19 dias do mês de Janeiro de
2015.

Marcela Araújo Teixeira
Pregoeira
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