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ANEXO  

MINUTA DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2018 – 1ª Republicação 

 

Aos 26 dias do mês de julho de 2018, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio da 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Goiânia, para dar continuidade 

aos procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico nº 016/2018 – 1ª 

Republicação, cujo objeto é “Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de desinsetização, desratização, controle de escorpiões e controle de 

pombos no Parque Zoológico, compreendendo área total de 20 (vinte) hectares, 

para atender à Agência Municipal do Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL. 

Encerrada a fase de lances, foi declarada arrematante a empresa ROMILDO ARAUJO 

DOS SANTOS. Após análise da proposta e documentos de habilitação a referida 

empresa foi desclassifica por apresentar a documentação exigida no item 9.7.4, em 

desconformidade com o Edital, diante disso, a empresa ROMILDO ARAUJO DOS 

SANTOS manifestou a intenção de recurso dentro do prazo previsto no item 11.1.1 do 

Edital, porém não apresentou as razões recursais conforme prevê o item 11.1.2 do edital. 

Não o fazendo, precluiu seu direito. Sendo assim, o objeto da licitação fica ADJUDICADO 

à empresa MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA. 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. O resultado será publicado no site: 

www.goiania.go.gov.br.  

 

(assinatura no original) 

SUELEN NUNES CARVALHO 
Pregoeira  

 
 

(assinatura no original) 
CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES 

Membro da Equipe de Apoio 


