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ATA DE ABERTURA E JUTGAMENTO DO PROCESSO TICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAT N9 OO5/2021

OBJETO: Contrâtação de empresa especializada na produção de materiais gráficos, para

atender às demandas do SESCOOP/GO, conÍorme condições e especificações constantes no
Anexo I do Edital.

Aos vinte e cinco dias de maio de dois mil e vinte e um, às 13h36min, 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 o Analistã Advogado do SESCOOP/GO para os atos de abertura e julgamento das propostas do
PÍegão Presencial np OO5|2O27, do TIPO MENOR PREçO GLOBAL, para os procedimentos inerentes à

sessão do Pregão em epígrafe, cujo objeto está acima identificado, O aviso de edital foi publicado no

Diário Oficial da União - DOU (conforme cópia anexada ao processo) e o Edital publicado no site do

SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações ocorreram em 13 de maio de 2021. Conforme previsto
nos itens 3 e 4 do Edital, o "Credenciamento" foi realizado no período matutino, momento em que

foram credenciadas as seguintes empresas: Marquinhos Artes GráÍicas Ltda - EPP inscrita no CNPJ/MF

sob o ns 02.533.237/0001-63, neste ato representada por Eduardo Silva Ribeiro, inscrito no CPF sob o
na 181.***.***-06; Gráfica e Editora Comunicação Visual - Eireli inscrita no CNPJ/MF sob o ne

22.LO4.O85/OOOI-90, neste ato representada por Francisco Rodrigues da Silva, inscrito no CPF sob o

ne 031.* *r. i + +-51; Milton de Souse Assunção EPP inscrita no CNPJ/M F sob o ns 01.407.877/0001,-97,
neste ato representada por Milton de Souse Assunção, inscrito no CPF sob o ne 437.***.***-34 e

Gráfica CS Eireli inscrita no CNPJ/MF sob o ne 10.651.441/0001-07, neste ato representada por Daniel
Paulo de Carvalho, inscrito no CPF sob o ne 382.++r.+**-93. Em seguida, foram recolhidos seus

envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" lacrados e vistados pelos
presentes. Ato contÍnuo, foi aberto o envelope A - "Proposta de Preços" dâs licitantes acima citadas.
Após verificação das propostas, o PreBoeiro identificou que, embora o edital tenha previsto
corretamente, o modelo de proposta apontou erroneamente a quantidade de unidades de seu item
lV, causando a apresentação equivocada em todas as propostas. Diante disso, solicitou aos
representantes das licitantes a adequação de próprio punho em suas propostas para fazer constar, em
vez de 800 (oitocentas), 600 (seiscentas) unidâdes, alterando, consequentemente o valor deste item e

das propostas. As Iicitantes concordaram com a solicitação e o certame prosseguiu. Em seguida,
divulgou-se os valores ofertados pelas licitantes sendo: Marquinhos Artes Gráíicas Ltda - EPP com o
valor global de RS U2.120,00 (cento e doze mil, cento e vinte reais); Gráfica e Editora Comunicação
Visual - Eireli com o valor global de RS 86.424,50 (oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro
reeis ê cinquenta centavos); Milton de Sousa Assunção EPP com o valor global de R$ 165.719,00
(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais) e Gráfica CS Eireli com o valor global de
RS 103.950,00 (cento e três mil, novêcentos e cinquenta reais). Em seguida, as propostas foram
passadas para vistas. Aberta oportunidade para considerações, nada foi relatado. Posteriormente, o
Pregoeiro informou que as empresas Marquinhos Artes Gráficas Ltda - Epp, Gráfica e Editora
Comunicação Visual - Eireli e Gráfica CS Eíreli foram classificadas para a fase de lances verbais,
conforme item 8.4 do Edital. lniciada a fase de lances, na 1e (primeira) rodada a empresa Marquinhos
Artes Gráficas Ltda - EPP ofertou o lance de RS 86.000,00 (oitentâ e seis mil reais) e a empresa Gráfica
CS Eireli declinou da oferta de lance. Já na 2ê (segunda) rodada, a empresa Editora Comunicação Visual
- Eireli ofertou o lance de RS 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), este, não coberto
pelas empresas Marquinhos Artes Gráficas Ltda - Epp e Gráfica cs Eireli. Em seguida, o pregoeiro
tentou negociação direta com a empresa ofertante do menor lance, sem êxito. Des presa
Gráfica e Editora Comunicação Visual - Eireli foi declarada vencedora da fase ces com o va lor
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42 RS 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reeis), passando-se a abertura e análise da

43 documentação constante no Envelope "Documentos de Habilitação". Para validar a declaração de

44 especificação técnica do maquinário de impressão, indicado no item 6.1.4, alínea "b", foi solicitada a

45 presença do Assessor de Comunicação Social e Marketing, Fábio Alexandre Salazar Leite. Após análise, a

46 documentação foi passada para vistas das licitantes presentes. Às 16h12min o representante da

47 empresa Milton de Sousa Assunção EPP se ausentou da sessão, sendo devolvido o Envelope

48 "Documentos de Habilitação" da referida empresa. Logo após a verificação dos documentos por parte

49 de todas a licitante, foiaberta oportunidade de manifestação, sendo questionado pelos licitantes sobre

50 a apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial da empresa vencedora,
51 sendo informado pelo Pregoeiro que, nos termos do item 15.3 do Edital, procedeu-se diligência junto com
52 a analista contadora do SESCOOP/GO, Nilva Maria dos Santos, no sentido de validar se as páginas de

53 numeração 01 e 276 se referiam, respectivamente, aos documentos questionados, o que foi confirmado.
54 Ainda, foi corroborado o termo de autenticação em site oficial. Rêssâlta-se que foi rêalizada êmissão do

55 Comprovante de inscrição municipal da licitante, conforme previsto no item 6.6 do Edital. Diante da

56 conformidade às exigências editalícias e verificação dos índices de liquidez geral 1,81, índice de liquidez
57 corrente 1,85, índice de solvência geral 1,81, o Pregoeiro declarou vencedora deste certame a empresa

58 Gráfica e Editora Comunicação Visual - Eireli, com o valor global de RS 85.500,@ (oitenta e cinco mil
59 e quinhentos reais). Ressalta-se que as licltantes presentes expressamente abdicaram do direito de

60 interpor recurso. A licitante vencedora fica ciente que deverá apresentar ao SESCOOP/GO, nova

61 proposta de preços, com o valor estabelecido ao final da fase de lances, no prazo de 02 (dois) dias úteis
62 a contar dessa sessão, nos termos do item 8.20 do Edital. Nada mais havendo a tratar, às 16h50min,
63 encerro a presente ata, redigida por mim, Adrielly Peixoto da Silva, que será assinada por todos os

64 presentes. Esta ata será publicada no portal eletrônico do SESCOOP/GO, ficando disponível para

65 consulta.
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