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COMUNICADO 

 
 

   

  Considerando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 042/2020, referente ao processo 

BEE n° 24881, cujo objeto é “Contratação de serviços técnicos especializados de 

engenharia para execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização e galerias de 

águas pluviais na Rua da Divisa - Setor Jaó e na Avenida João Leite - Setor Santa 

Genoveva, localizados na cidade de Goiânia - GO, em atendimento à Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme condições e especificações estabelecidas no 

Edital e seus Anexos”, em que a sessão pública de abertura ocorreu no dia 10/06/2020, às 

09:00 horas, o Pregoeiro COMUNICA que, diante da inabilitação da empresa GOWT. 

LTDA, CNPJ nº 18.054.960/0001-08, 1ª colocada para o Lote 01, foi convocada a empresa 

PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.712.496/0001-99, 2ª colocada para o Lote 

01. Diante disso, a fim de garantir a observância do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, 

após solicitação no sistema eletrônico, previsto para envio da proposta ajustada, pela 

empresa PROMEDE-ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.712.496/0001-99, conforme 

ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços, juntamente com as Planilha(s) que se referem 

ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s), com a descrição do 

objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, conforme item 6.11.1 do 

edital, a SESSÃO FICA SUSPENSA e fica AGENDADA NOVA SESSÃO PARA O DIA 

19/06/2020, ÀS 16:45 HORAS destinada a dar continuidade aos atos relativos a este 

certame. 

 

Goiânia, 18 de junho de 2020. 

 

 

Cleverson Alves Ferreira 

Pregoeiro 


