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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO
MODATIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 01;6120T7

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de

manutenção predial, preventiva e corretiva da edificação, mobiliário e
instalações do edifício sede do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no
Estado de Goiás -SESCOOP/GO, com fornecimento de mão de obra, materiais/peças,
insumos, equipamentos e Íerramentas necessários e adequados à execução dos serviços,
conforme condições e especificações constantes no Anexo I do Edital.
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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 13h30min, na sede do
SESCOOP/GO, localizada na Avenida H, esquina com Rua 14, quadra C-09, lote 09, Jardim Goiás
- Goiânia/GO, reunirâm-se a Pregoeira e os membros da Comissão de Licitação do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, nos termos
das Portarias ng 02 e 03/2018 e a Assessoria Jurídica para abertura do Pregão Presencial ne
01612017, do TIPO MENOR PREÇO, cujo objeto está acima identificado. O "Credencia mento"
foi realizado no período da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital do Pregão
Presencial ne 076/20!7, tendo comparecido para o credenciamento apenas a licitante SALLES
BARBOSA ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o ne 26,69t,749/0001-16, neste ato
representada por Thiago Carvalho Salles, inscrito no CPF sob o ne 749.564.691-87. lniciada a
sessão, foram recolhidos os envelopes de "Propostas de Preços" e "Documentos de
Habilitação" da licitante presente, os quais tiveram seus lacres vistados por todos os
presentes. Em seguida passou-se à abertura do Envelope "A" - Proposta de Preços. Durante a
conferência pela Comissão de Licitação constatou-se que a proposta apresentada pela
empresa SALLES BARBOSA ENGENHARIA LTDA precisaria ser detalhada na composição do
item Despesas Operacionais/ Adm. Central. Neste momento foi solicitado ao seu
representante que acrescentasse na proposta uma nota explicativa de próprio punho com o
detalhamento do item supracitado, com base nos itens 5.3 e 5.6 do Edital. Dando sequência
ao certame, passou-se a divulgação do valor mensal ofertado pela empresa que foi de R$
8.023,61 (oito mil e vinte e três reais e sessenta e um centavos). Em seguida, atendendo ao
item 8.17 do Edital â pregoeira tentou negociação com a licitante, que apresentou o valor
mensal final de RS 7.330,00 (sete mil, trezentos e trinta reais). Passou-se, então, para a
abertura do Envelope "B" - Documentação de Habilitação da licitânte, cujos documentos
foram conferidos pela Comissão de Licitação e estando em conformidade com o Edital, foi
declarada como vencedora do certame a empresa SALLES BARBOSA ENGENHARIA LTDA, com
o valor mensal de RS 7.330,00 (sete mil, trezentos e trinta reais), 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 apresentação de eventual recurso é de 02 (dois) dias úteis a contar
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dessa sessão, nos termos previstos no item 9.4 do Edital. Nada mais havendo a tratar foi
lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. A licitante presente receberá
uma cópia desta Ata. Encerrou-se a sessão às 15h48min.

,//,
/q'"a

Ernane Pereira Mírqrís Júnior
Presidente da Comissão de Licitâção

Robercy Alves de Oliveira
Pregoeira
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Luciana Pereira Martins

dos Santos
Membro da Comissão de Licitação
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Keila Delfin'ô àoiàriúó Guedes
Assessoria Jurídica do SESCOOP/GO
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Thiago Carva lho Salles
Sa lles Barbosa En gen haria Ltda
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