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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

 
PROCESSO: 1932/2018 - BEE 
 
ÓRGÃO INTERESSADO: Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer - AGETUL 
 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviço de remoção de 
revestimento acústico, manutenção e instalação de um novo revestimento acústico no 
cinema 4D do Parque Mutirama de Goiânia com fornecimento de materiais, em 
atendimento a Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer - AGETUL, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
Às 09:00 horas do dia 25 de junho de 2018, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria 
Municipal de Administração da Prefeitura de Goiânia, Ana Paula Salviano Campos 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, realizar os procedimentos relativos a este Pregão 
Presencial. Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no Edital, a 
Pregoeira abriu a sessão no local e horário preestabelecido no Edital e efetuou o 
credenciamento do interessado, conforme planilha abaixo: 
 
 

EMPRESA ME/EPP CNPJ REPRESENTANTE 
IDENTIFICAÇÃO 

CPF 

 
C DIAS EIRELI 

ME 
 

SIM 
01.672.499/0001-

46 
Clemilson Dias 034.757.907-85 

 
A seguir o credenciado apresentou sua proposta escrita. Após abertura do envelope de 
proposta de preços e análise da mesma, com o objetivo de reduzir o valor ofertado, a 
Pregoeira convocou o representante da empresa participante para negociação, o qual 
aceitou negociar e apresentou oferta menor, conforme registrado no histórico abaixo: 
 

MENOR PREÇO POR LOTE  
(VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS) 

 
PROPOSTA INICIAL 

 
LOTE 01 

EMPRESA PARTICIPANTE PROPOSTA INICIAL 
(VALOR TOTAL) 

C DIAS EIRELI ME 
 

R$ 36.188,80 
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RESULTADO FINAL 
 

LOTE 01 
EMPRESA  VALOR TOTAL 

C DIAS EIRELI ME 
 

R$ 33.927,20  
(VALOR NEGOCIADO) 

 
Concluída a fase de negociação, a Pregoeira procedeu a abertura do envelope de 
documentos de habilitação da empresa C DIAS EIRELI ME. Durante a análise dos 
documentos, compareceu na Sala de licitação, às 09:hs40min., a Sra. Aquila Moreira e 
Alves Curcino, representante da empresa Universo Engenharia e Acústica Ltda., e 
informou que gostaria de participar do certame em tela, e que havia adentrado na sala 
incorreta (ao lado), onde acontecia a sessão do Pregão Presencial nº.007/2018, não se 
atentando às placas informativas com número, objeto e demais informações sobre os 
certames, fixadas na porta de cada uma das salas (foto anexa aos autos). Destarte, a 
Pregoeira informou à representante que de acordo com o item 4.3 do Edital, a partir do 
momento em que o(a) Pregoeiro(a) procede a abertura do primeiro envelope de proposta de 
preços, não mais é admitido a participação de novos licitantes e que a licitação foi 
devidamente publicada, o Edital informou na própria capa (pág. 01) que a sessão 
aconteceria na sala de licitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de 
Goiânia, situada na Av. do Cerrado n.º 999, Bloco B, Térreo, Park Lozandes – Paço 
Municipal - Goiânia- GO. Assim, com fulcro nos Princípios da Legalidade, Isonomia e 
Vinculação ao Instrumento Convocatório, a participação da empresa não foi admitida. Ato 
contínuo, a Pregoeira finalizou a análise das documentações exigidas no Edital, e após o 
julgamento, a empresa C DIAS EIRELI ME, foi HABILITADA. Dessa forma, a 
adjudicação será realizada após análise da proposta ajustada que deverá ser apresentada no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 7.11.1 do Edital. O resultado da 
licitação será publicado no site: www.goiania.go.gov.br. Nada mais havendo a tratar, a 
Pregoeira declarou encerrada a sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por Ela, Equipe de Apoio e pelo Licitante presente. 
 

 
_____________________________________________________ 

Ana Paula Salviano Campos - Pregoeira Oficial 
Decreto Municipal n.º1106 de 28 de maio de 2018. 

 
 

_____________________________________________________ 
Cristiane Pires Lima Soares - Equipe de Apoio 

Decreto Municipal n.º1106 de 28 de maio de 2018. 
  
 

____________________________________________________ 
Clemilson Dias 

CPF: 034.757.907-85 
 

 


