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ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO PRESENCIAL 012/2021 

 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás – SESCOOP/GO, torna 
público para conhecimento dos interessados, esclarecimentos sobre questionamento apresentados até 
o presente momento, relativos ao Pregão Presencial 012/2021. 

 
Questionamento 1 
 
“No Edital PR 12/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fotocópias, 
encadernações e confecção de faixas tipo "banner" 
 
Tenho uma duvida no item I, II, III, as impressões será somente frente ou frente e verso?” 
 
Resposta: Ao elaborar sua proposta a licitante deverá considerar a possibilidade de ocorrência das duas 
situações. 
 
 
Questionamento 2 
 
 
“estamos entrando em contato para os devidos esclarecimentos do Edital nº012/2021 Pregão Presencial 
que esta previsto para o dia 27/08/2021, de acordo com o Edital consta informações das especificações 
de cada item, a unidade mas não consta a quantidade de cada item a ser licitado, tendo em vista que o 
site www.goiascooperativo.coop.br, a parte de licitações não está acessível.” 
 
Resposta: A contratação será feita sob demanda, dessa forma, para fins de julgamento das propostas, 
será considerado o valor global da proposta, ou seja, a soma de 01 (uma) unidade de cada um dos itens 
conforme demonstrado no modelo de proposta contido no Anexo II do Edital do Pregão Presencial 
012/2021. 
Ainda, conforme item 7 do Anexo I do Edital, a verba orçamentária destinada para execução do objeto 
da licitação é originária do orçamento anual do SESCOOP/GO, com valor estimado em R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) por ano, valor este que constitui em mera previsão dimensionada, não estando o 
SESCOOP/GO obrigado a realizá-la em sua totalidade. 
Em relação ao portal do SESCOOP/GO, a área responsável está trabalhando para que seja restabelecido 
o mais brevemente possível. 
 
 

Goiânia – GO, 24 de agosto de 2021. 
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