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ATA DE ABERTURA E JUTGAMENTo Do pRocEsso llctraróRto
MoDAUDADE pRreÃo pREsENcrAr Ne oos/2018

de empresa especializada na prestação de serviços de fotocópias
preto/branco e colorida, encadernações em espiral e capa dura e confecção de faixas tipo
"banne/', incluindo o serviço de coleta e entrega, para atender às demandas do
SESCOOP/GO pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condiçôes
OBJETO: Contratação

constantes no Anexo I do Edital.
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Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 13h31min, na sede do SESCOOP/GO, localizada
na Avenida H, esquina com Rua 14, quadra C-09, lote 09, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o

Pregoeiro e os membros da Comissão de Licitação SESCOOP/GO, nos termos das Portarias ne 02 e
03/2018 e a Assessoria Jurídica para abertura do Pregão Presencial ne 005/2018, do TIPO MENOR
PREço GtOBAt, cujo objeto está acima identificado. O "Credenciamento" foi realizado no período da
manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital do Pregão Presencial ne 005/2018, sendo
credenciadas as seguintes empresa: FUJICOPIAS COPIADORA LTDA ME inscritâ no CNPJ/MF sob o ne
07 .430.45210001-52, neste ato representada por Lucas Adalberto FeÍreira Campos, inscrito no CPF
sob o ne 7 0L.263.32L-26 e ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS ME inscrita no CNPJ/MF sob o ne
07.649-250/0007-04, neste ato representada por Rodri8o Augusto dos Santos, inscrito no CPF sob o
ne 77 4.884.31!-20. lniciada a sessão, foram recolhidos os envelopes de "Propostas de Preços" e
"Documentos de Habilitação" lacrados e vistados pelos presentes. Em seguida passou-se a abertura
dos envelopes "4" - Proposta de Preço. Após a conferência de todas as propostas pela Comissão de
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Licitação, passou-se as propostas para vistas dos presentes. Em seguida o pregoeiro
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globais apresentados, sendo eles: FUJICOPIAS COPIADORA ITDA ME com o valor global de RS 45,65
(quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS ME com o
va lor de RS 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos). Dando continuidade a licitação, todas
as empresas Íoram classificadas para a fase de lances, conforme o item 8.3 do Edital. lniciada a fase de
lances, foram realizadas 14 (quatorze) rodadas. Na 13E (décima terceira) rodada, a empresa ROBERTO
QUIRINO DOS SANTOS ME ofertou o valor global de RS 14,90 (quatorze reais e noventa centavosl e
a empresa FUJICOPIAS COPIADORA ITDA ME ofertou o valor global de RS 14,50 (quatorze reais e
cinguenta centavos). Aberta a 14e (décima quarta) rodada a empresa ROBERTO QUIRINO DOs
SANTOS ME ofertou o valor global de RS 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) e a emprqsa
FUJIC9PIAS COPIADORA LTDA ME não ofertou lance, ficando assim, classificada em 1a (primeiro) lugar
a empresa ROBERTO qUlRlNO DOS SANTOS ME. Em seguida o Pregoeiro ipformou que coníorme
prevê o item 8.20 do edital, o percentual de desconto deverá ser concedidq de forma linear no vaÍor
final de cada item. Após a conferência pela Comissão de Licitação, apurou-!e que o,percentuai de
ddsconto da em[resa ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS ME foi de 72,41% (selenta.e dois vírguta
quarenta e um por cento). Passou-se a abertura do Envelope "8" - Documentos de_Habilitação da
empresa ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS ME. Após a conferência dos Documdntos de Habilitação
pela Comissão de Licitação e estando todos em conformidade com o Edital, passou-se a documentaçãô
da empresa para vistas dos representantes presentes. Após as vistas, o pregoeiro questionou aos
piesentes se hai,ia alguma manifestação quanto à documentação apresentada. Nada havendõ,'é
estando a documentação em conformidade com o Edital, foi declarada vencedora do certame a
empresa ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS ME, com o valor global de RS 14,40 (quatorze reais e
quarenta centavos), ficando cientificada que deverá no prazo de 02 (dois) dias úteis confirmar a
proposta por escrito, conforme o item 8.20 do Edital. O prazo para aprese ntação de eventua I recursoT
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é de 02 (dois) dias úteis a contar dessa sessão, nos termos previstos no item 9.4 do Edital. Nada mais
havendo ã tratar foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. As licitantes
presentes receberão uma cópia desta Ata. Encerrou-se a sessão às 15h04min.
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Ernane Pereira Marques
Júnior
Presidente dâ Comissão de Licitação
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Luciana Pereiía Úartins dos Santos
Membro da Comissão de Licitação

b*árv[r/,rt

Keila UéJlno do Carmo Guedes
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Rodrigo Augúgto dos Santos
Roberto Quirino Dos Santos Me.
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