
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-SECOM 

Processo Administrativo SEI nº 201917697000245 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO (SECOM), por intermédio da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 050/2019-SECOM, 

convoca as licitantes classificadas no julgamento técnico, para participarem da terceira 

SESSÃO PÚBLICA, com a seguinte pauta básica: a) identificar os representantes das 

licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de presença; b) abrir os Invólucros nº 

4, com as Propostas de Preços, cujos documentos serão rubricados pelos membros da 

Comissão Especial de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes ou por 

comissão por eles indicada; c) colocar à disposição dos representantes das licitantes, para 

exame, os documentos integrantes dos Invólucros nº 4; d) analisar o cumprimento, pelas 

licitantes, das exigências deste Edital para a elaboração das Propostas de Preços e julgá-

las de acordo com os critérios nele especificados; e) identificar a Proposta de menor preço, 

nos termos dos subitens 15.2 e 15.3 do Edital, e dar conhecimento do resultado aos 

representantes das licitantes presentes; f) verificar se alguma das 03 (três) licitantes mais 

bem classificadas no julgamento da Proposta Técnica apresentou a Proposta de menor 

preço e efetuar com as que não tenham apresentado a negociação prevista no inciso II do 

§ 1º do artigo 46 da Lei federal nº 8.666/1993, nos termos da Proposta de menor preço; g) 

adotar procedimento idêntico, na falta de êxito na negociação mencionada na alínea 

precedente, sucessivamente com as demais licitantes, obedecida a ordem de classificação 

das Propostas Técnicas, até a consecução de acordo para as contratações previstas no 

presente certame; h) declarar vencedoras do julgamento final das Propostas Técnicas e de 

Preços, observado o disposto nos subitens 12.4 e 12.5 do Edital, as 03 (três) licitantes que: 

h1) tenham sido mais bem classificadas no julgamento da Proposta Técnica; e h2) tenha 

individualmente apresentado a Proposta de menor preço, conforme disposto no item 15 do 

Edital, ou concordado em praticá-lo a partir da negociação prevista no inciso II, § 1º do 

artigo 46 da Lei federal nº 8.666/1993; i) informar que o resultado do julgamento das 

Propostas de Preços e do julgamento final das Propostas Técnicas e de Preços será 

publicado na forma do item 21, com a indicação da ordem de classificação, abrindo-se 

prazo para interposição de recurso, conforme disposto no item 22 do Edital. 

 

Data: 04 de novembro de 2020, às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). 

Local: Auditório Jaime Câmara, no 9º Andar, na Ala Leste do Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira, à Rua 82, nº 400, Praça Cívica, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74.015-908 

 
José Eduardo Jayme Oliveira 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 


