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ATA DE ABERTURA E JUTGAMENTO DO PROCESSO TICITATóRIO

MODATIDADE PREGÃO PRESENCIAL NS 0061202I

OBJETo: Aquisição de notebooks, novos e de primeiro uso, em atendimento às necessidadês

do SESCOOP/GO, conforme condições e especiÍicaçôes constantes no Anexo I do Edital'

Aos trinta dias de abril de dois míl e vinte e um, às 13h45min, na sede do SESCOOP/GO, localizada na

Avenida H, com Rua 14, ne 550, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da

Equipe de Apoio do SESCOOP/GO, designados pela Portaria ne 01 de 04 de janeiro de 2021 e a

Assessoria Jurídica para os atos de abertura e julgamento das propostas do Pregão Presencial ne

OO6|2O2L, do TIPO MENOR PREçO TOTAI, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão em

epígrafe, cujo ob.ieto está acima identificado. O aviso de edital fol publicado no Diárlo Oficialda União

- DOU (conforme cópia anexada ao processo) e o Edítal publicado no site do SESCOOP/GO, sendo que

ambas as publlcações ocorreram em 20 de abril de 202I. Conforme previsto nos ltens 3 e 4 do Edital,

o "Credenciamento" foi realizado no período matutino, momento em que foram credenciadas as

seguintes empresas: Dl BENTO COMÉRCIO E SERVIçOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o ne

74.238.297 /OOO7-32, neste ato representada por Saulo Gonçalves da silva, inscrito no cPF sob o ne

941.**i.*,'*-15. BRASTLL INFORMÁnCA r PRODUTOS ElRELl, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

03.618.435/0001-92, neste ato representada por Josias Luiz do Brasil Guimarães, inscrito no CPF sob

o ne 597.***.***-91 e PUBLITEK Tl TECNOLOGIA LTDA, ínscrita no CNPJ/MF sob o ne

40.192.091/0001-29, neste ato representada por Manny Rezende Brandão, inscrito no CPF sob o ne

789. * * *. * + *-OO. Iniciada a sessão, somente a empresa PUBLITEK Tl TECNOLOGIA LTDA se fez presente.

Foram recolhidos seus envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" lâcrados e

vistados pelos presentes. Em seguida, foi aberto o envelope A - "Proposta de Preços" da referida

licitante. Após a conferência da proposta pelo Pregoeiro e Comissão de Licitação, divulgou-se o valor

ofertado, qual seja, o total de RS U9.142,00 (cento e dezenove mil, cento e quãrente e dois reais)

correspondendo ao valor unitário de RS 19.857,00 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e sete

reais). Para validar a certificação dos equipamentos oÍertados, foi solicitada a pÍesença do Assessor de

Tecnologia da lnformação e Comunicação, Frank Philson Santos de Sousa, procedendo com sua aprovação.

O pregoeiro solicitou ao licitante a inserção em próprio punho das informações referentes ao responsável

pela assinatura de eventual contrato. Ato contínuo, o Pregoeiro buscou a negociação direta com o licitante,

haja vista que o valor ofertado está mais de 50% (cinquenta por cento) acima do apurado na pesquisa de

mercado. Como não foi possível a redução de valor, o certame em questão foi declarado frustrado. Para

fins de registro, o envelope B - "Documentos de Habilitação" foi devolvido ao licitante sem â sua abertura.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinãda por todos os presentes. A

licitante presente receberá uma cópia desta Ata que será, também, publicada no site do SESCOOP/GO.

Encerrou-se a sessão às 14h40min.
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Luciana Pereirb l[ârtins dos Santos
Equipe de Apoio
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Lean Pereira Cláudia de Lima e Séllos
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