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Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 076/2011

Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Órgão interessado

43958674/2011
Processo

Contratação de empresa especializada em serviço de instalação e manutenção de redes elétricas e
lógicas com fornecimento de materiais, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e
seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Objeto

Pregoeira

Marcela Araújo Teixeira - Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

Aos 19 dias do mês de agosto de 2011, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria Municipal de Compras e Licitações da
Prefeitura de Goiânia e Equipe de Apoio, para em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº. 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 sessão de abertura ocorreu dia 19/07/2011 às
09h:30min. Encerrada a fase de lances e negociações, o representante legal da empresa MULTIDATA LTDA.,
manifestou intenção de interposição de recurso. Desta forma, foi aberto prazo recursal de 3 (três) dias úteis.
Protocolizada e recebida a peça recursal, posteriormente oportunizou-se o prazo para apresentação de
contrarrazões, onde se manifestou a empresa TENOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.. Após análise das
insurgências apresentadas, com base no Parecer Jurídico nº 0128-AS/SECOL (fls.1051 a 1055), a Pregoeira julgou
improcedente o pedido impetrado pela empresa recorrente emitindo Parecer nº 072/2011 - DPPE (fl.1056). Após, os
autos foram enviados ao órgão de origem para manifestação acerca do julgamento do recurso e contrarrazões.
Assim, conforme Parecer n°. 173/11 emitido pela Assessoria Jurídica da Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação - AMTEC (fls.1061e 1062) o órgão acatou a decisão proferida por esta Secretaria. Portanto, concluídos os
procedimentos e neste ato, a Pregoeira adjudica o objeto desta licitação, conforme planilha abaixo:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 1

Contratação de empresa especializada em serviçode instalação e
manutenção de redes elétricas elógicas com fornecimento d

101 Serviço ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor TotalMarca Tipo Lance
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA54.892.252/0001-00 Negociado AdjudicadoR$2.705.000,00TECNOCOMP 

MULTIDATA LTDA02.743.744/0001-21 Verbal  R$2.945.345,85MULTIDATA 

F.J. TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.37.407.012/0001-45 Verbal  R$4.066.350,10F.J 

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 076/2011

54.892.252/0001-00 - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Serviço R$2.705.000,00R$2.705.000,00Contratação de empresa especializada em
serviçode instalação e manutenção de redes
elétricas elógicas com fornecimento d

1 TECNOCOMP

Total da Empresa: R$ 2.705.000,00Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 2.705.000,00

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.

Marcela Araújo Teixeira - CPF: 969.039.101-15 - Pregoeira Oficial
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Lucíula Santana dos Santos Ferreira - CPF: 981.344.261-15 - Pregoeira
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Mônica Luiza Vicznevski - CPF: 959.758.961-34 - Equipe de Apoio
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