
4
sEscooPtGo

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MODATIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 OO9/2021

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, novos e de primeiro uso, em

atendimento às necessidades do SESCOOP/GO, conforme condições e especificações

constantes no Anexo I do Edital.

1 Aos vinte e oito dias dejulho de dois mil e vinte e um, às 13h35min, na sede do SESCOOP/GO, localizada

2 na Avenida H, com Rua 14, ns 550, Jardim Goiás - Goiânia/Go, reuniram-se o Pregoeiro e os membros

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

4 Analista Advogado do SESCOOP/GO para os atos de abertura e julgamento das propostas do Pregão

5 presencial ne m9/2021, do TIPO MENOR PREçO POR ITEM, para os procedimentos ineÍentes à sessão

6 do pregão em epígrafe, cujo objeto está acima identificado. O aviso de edital foi publicado no Diário

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

8 SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações ocorreram em 16 de julho de 2021. O Pregoeiro abriu

9 a sessão, oportunidade na qual informou que foram recebidos envelopes protocolados na sede do

10 SESCOOP/GO para o certame em questão, referente às empresas Art Multimídia Comércio e Serviço

11 Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o ne 29.4O2.L50/0001-03 e lnfynit Automação Comércio de

12 Eletrônicos e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o ne 37.258.527 /000L-44, sem a realização do

13 credenciamento. Posteriormente, requereu a entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e

!4 "Documentos de Habilitação" das licitantes presentes, informando a realização do "credenciamento",

15 no período da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, das seguintes empresas: Core

16 Serviços e lnformática Eireli inscrita no cNPJ/MF sob o ne LL.527 .773|OOOL-47, neste ato

77 representada por Francisco Hilário Colino de Magalhães, inscrito no CPF sob o ne 251 ***' *'**-68'

18 publitek Tt Tecnologia Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o np 40.192.091/0001-29, neste ato representada

19 por Rogério Arantes Rodritues, inscrito no cPF sob o ne 857. rr'lr*. 'i**-04. Gabriel Guimarães de

ZO Oliveira inscrita no CNPJ/MF sob o ne 20.919.337/0001-04, neste ato representada por Geovene

ZL Kennedy da Silva, inscrito no CPF sob o ne 045. **t. *'I*-89. R.P. de Oliveira Produtos Eirêli inscrita

ZZ no CNpJ/MF sob o ns 13.729.630/0001-43, neste ato representada por Josias Luiz do Brasll Guimarães,

23 inscrito no CPF sob o ne 597. ***. r'<ri:i-g1. Em seguida, os Envelopes de "Proposta de Preços" e

24 .,Documentos de Habilitação" das licitantes acima citadas, que por sua vez já estavam devidamente

25 lacrados, foram vistados por todos os presentes. Em seguida, foram abertos os envelopes A -
26 ,,proposta de preços" das referidas licitantes. Para validar a certificação dos equipamentos ofertados,

27 foi soticitada a presença do Assessor de Tecnologia da lnformação e comunicação, Frank Philson

28 Santos de sousa. Após a conferência, as propostas foram passadas paÍa vistas e divulgou-se os valores

29 ofertados, sendo: core serviços e lnformática Eireli: ltem I - Notebook - valor unitário de R$ 8'200,00

30 (oito mil e duzentos reais) e total de Rs 82.OOO,O0 (oitenta e dois mil reais); ltem ll - Monitor de

31 Vídeo - valor unitário de RS 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) e total de RS 8.750,00 (oito

32 mil, setecentos e cinquenta reaisli ltem lll - unidade de Armazenamento SATA sSD 240G8 - valor

33 uniiário de Rs 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e total de Rs 4.500,00 (quatro mil e 
..

34 quinhentos reais); ltêm lV- Unidadê de Armazenamento iSO SAfl ru.Z Z28O 24OGB - valor unitário i
35 de RS 57o,OO (quinhentos e setenta reais) e total de R$ 17'loo'oo (dezessete mil e cem reais); ltem L-'

36 V - Kit Mouse e fectaao iem flo - valor unitário de R$ 32o,OO (trezentos e vinte reais) e total de RS

373.200,00(trêsemileduuentosreâis);ltemvl-switchdeNúcleo-valordeRs93.000,00(noventae
38 três mil reais) e rtem vri- piaca ae'Rede - vator de R5 3.1OO,OO (três mil e cem reais). llsl-tJ /)
39 recnoloBia Ltda: ltêm I - Notebook - valor unitário de RS 10.123,75 (dez mil, cento e vinte e três Íeais ln I

40 e setenta e cinco cêntavos) etotalde R$ 101.237,50 (cento ê um mil, duzentosetrinta e sete reais e (/

41 cinqu"nt. .entaros); ttei it - wtonitor de Vídeo - valor unitário de Rs 1.143,59 (mil, cento e quarênta
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lnfynit Automação Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda não ter apresentado os prospectos e sobre

a memória do item lofertado pela empresa Core Serviços e lnÍormática Eireli. Em seguida, o Assessor

de Tecnologia da lnformação e Comunicação, Frank Philson Santos de Sousa, fez os seguintes
questionamentos aos representantes das empresas: Publitek TlTecnologia Ltda foi questionado sobre

o modelo especifico do ltem l- Notebook, não sendo possível identificar pelo prospecto apresentado.

O representante informou que o prospecto é genérico, mas que garante que o êquipamento, caso

venha ser vencedor do item, será em conformidade com as especificações do edital. Em seguida, o

Pregoeiro informou a desclassificação das empresas lnfynit Automação Comércio de Eletrônicos e

Serviços Ltda e Art Multimídia Comércio ê Serviço ltda - ME, devido não constar em suas propostas

os dados do responsável pela assinatura do contrato e os valores por extenso, respectivamente. Não

sendo possível sanar na sessão por não terem se credenciado. Referente a empresa Core Serviços e

lnformática EiÍeli, os itens l, ll e Vll de sua proposta foram desclassificados por não atender as

especificações do editâ|. Já a empresa Publitek Tl Tecnologia Ltda teve sua proposta desclassificada

para o item lV devido o prospecto apresentado ser divergente do solicitado em edital. Em seguida o

representante da empresa Core Serviços e lnformática Eireli questionou a Comissão a decisão de

desclassificação de sua proposta para o item Vll, considerando que teria apresentado o port number

do produto. Em seguida, foi suspensa a l.6h34min para discussão do assunto pêlos membros da

Comissão. Sessão foi retomada às 16h46min, na oportunidade foi informado aos licitantes que a

Comissão mantém a decisão pela desclassificação da empresa Core Serviços e lnformática Eireli para

o item Vll, considerando que o port numberindicado no edital e na proposta refere-se ao do servidor

e não o da placa, impedindo a identificação do produto ofertado. Ressalta-se que a validade deste

certame não ficará comprometida se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação e/ou

classificação de apenas uma proposta. Posteriormente, o Pregoeiro informou que todas as empresas

foram classificadas para a fase de lances, conforme itens 8.3 e 8.4 do edital, a saber: Para o ltem l, as

empresas R.P. de oliveira Produtos EiÍêli e Publitek Tl Tecnologia Ltda. Na primeira rodada de lances,

não houve oferta lances e em negociação direta, a empresa R.P. de Oliveira Produtos Eireli ofertou o
valor unitário de RS 9.000,00 (nove mil reais). Para o ltem ll, as empresas Gabriel Guimarães de

Oliveira e Publitek Tl Tecnologia [tda. Na quinta rodada de lances, a empresa Gabriel Guimarães de

Oliveira ofertou o valor unitário de R$ 1.095,00 (mil e noventa ê cinco reais), não sendo coberto pelas

demais licitantes e não havendo negociação direta. Para o ltem lll, as empresas Gabriel Guimarães de

Oliveira, Publitek Tl Tecnologia Ltda e R.P. de Oliveira Produtos Eireli. Na primeira rodada de lances,

não houve oferta lances e em negociação direta, a empresa Gabriel Guimarães de Olivêira ofertou o

valor unitário de de RS 260,00 (duzentos e sessenta Íeâis). Para o ltem lv, as empresas Gabriel

Guimarães de Oliveira, R.P. de Oliveira Produtos Eireli e Core sêrviços e lnformática Eireli. Na

primeira rodada de lances, não houve oferta lances e em neSociação direta, a empresa Gabriel

Guimarães de Oliveira ofertou o valor unitário de RS 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). Para

o ltem V, as empresas R.P. de Oliveira Produtos Eireli, Publitek Tl Têcnologia Ltda, Core Serviços e

lnformática Eireli, Na primeira rodada de lances, não houve oferta lances e sem negociação,

permanecendo o valor ofertado inicialmente pela empresa R.P. de Oliveira Produtos Eireli, qual seja,

unitário de RS 156,00 (cento e cinquênta e seis reais). Para o ltem vl, as empresas Publitek Tl

Tecnologia Ltda e Core Serviços ê lnformática Eireli. Na primeira rodada de lances, não houve oferta

lances e em negociação direta, a empresa Publitek Tl Tecnologia Ltda ofertou o valor unitário de R$

23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais). Para os ltens Vll,Vlll e lX apenas empresa Publitek Tl

Tecnologia Ltda. Em negociação direta, ofertou os seguintes valores unitários: item Vll - RS 1.500,00
(mil e seiscentos reais); ltem vlll - RS 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos rêâis) e ltem lx RS

8.5OO,OO (oito mil e quinhentos reais).Em seguida, o Pre8oeiro informou aos presentes sobre a

suspensão da sessão, que teve sua continuação agendada para o dia 30 de julho de 2021, às th30, na

sede do SESCOOP/GO. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por

(
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42 e três reais e cinquenta e nove cêntavos) e total de RS 8.005,13 (oito mil e cinco reais e treze
43 centavos); ltem lll - Unidade de Armazenamento SATA sSD 240G8 - valor unitário de RS

44 321,5l(trezentos e vintê e um reais e cinquenta e um cêntavos) e total de RS 3.215,10 (três mil,
45 duzentos e quinze reais e dez centavos); ltem lV- Unidadê de Armazenamento 55O SATA M.2 2280

46 24OGB - valor unitário de RS 337,50 (trezentos ê trinta e sete reais e cinquenta centavos) e total de

47 RS 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais); ltem V - Kit Mouse e Teclado sem Fio - valor

48 unitário de RS 189,64 (cento e oitenta e nove reais e sessentâ ê quatro centavosl e total de RS

49 1.896,40 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); ltem Vl - Switch de Núcleo -
50 valor de RS 23.504,89 (vlnte e três mil, quinhentos e quatro reals e oitentâ e novê centavos); ltem
5L Vll - Placa de Rede - valor de RS 1.605,86 (mil, sêiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos);
52 ltem Vlll - Solução de Videoconferência (Tipo 1) - valor de R$ 25.815,08 (vinte e cinco mil reais,

53 oitocentos e quinze reais e oito centavos) e ltem lX - Solução de Videoconferência (Tipo 2) - valor

54 de RS 8.523,75 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Gabriel

55 Guimarães de Oliveira: ltem ll - Monitor de Vídeo - valor unitário de RS 1.138,75 (mil, cento e trinta
56 e oito reais e setenta e cinco centavos) e total de RS 7.97L,25 (sete mil, novecentos e setenta e um

57 reais e vinte e cinco centavos); ltem lll - Unidade de Armazenamento SAÍA SSD 240G8 - valor

58 unitário de RS 262,50 e total de RS 2.625,50 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta
59 centavos) e ltem lV- Unidade de Armazenamento SSD SATA M,2 2280 240G8 - valor unitário de RS

60 287,50 (duzentos e oitênta e sete reais e cinquenta centavos) e total de RS 8.625,00 (oito mil,

61 seiscentos e vinte e cinco reais). R.P. de Oliveira Produtos Eireli: ltem l- Notebook - valor unitário

62 de RS 9.008,40 (nove mil e oito reais e quarênta centavos) e total de RS 90.084,00 (noventa mil e

53 oitenta e quatro reais); ltêm ll - Monitor de vídeo - valor unitário de RS 1.274,40 (mil, duzentos e

64 sêtenta e quatÍo reais e quarenta centavos) e total de RS 8.920,00 (oito mil, novecentos e vinte reais);

65 ttem t - Unídade de Armazenamento SATA SSD 240G8 - valor unitário de Rs 400,80 (quatrocentos

66 e oitenta reais) e total de RS 4.008,00 (quatro mil e oito reais); ltem lV- Unidade de Armazenamento

67 SSD SATA M.2 2280 24OGB - valor unitá rio de Rs 399,60 (trezentos ê noventa e nove reais e sessenta

68 centavos) e total de R5 11,988,00 (onzê mil, novecêntos e oitenta e oito reias); ltem v - Kit Mouse e

69 Teclado Sem Fio - valor unitário de RS 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) e total de RS 1'560,00

70 (mil, quinhentos e sessenta reaisl. Art Multimídia Comércio e Servíço ltda - ME: ltem Vlll - Solução

7! de Vidêoconferêncía (Tipo 1) - valor de RS 27.500,00 (vinte e sete sim e quinhentos reais) e o ltem

72 tX - Solução de Videoconferência (Tipo 2) - valor de RS 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). lnfynit

73 Automação Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda: ltem I - Notebook - valor unitário de R$

l4 9,264,73 (nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavosl e total de RS

75 92.647,30 (noventa e doiS mil, seiscentos e quarentâ e sete íeais e trinta centavos); ltêm ll - Monitor

76 de Vídeo - valor unitário de RS 1.386,94 (mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro

77 centavos) e total de RS 9.708,58 (nove mil, setecentos e oito reais ê cinquenta e oito centavos); ltem

78 ltem Vl - Switch de Núcleo - valor de R5 14.482,68 (quâtorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais

79 e sessênta e oíto centavos); ltem vlll - Solução dê videoconferência (Tipo 1) - valor de Rs 22.967,89

80 (vinte e dois mil, novecentos e sete reais ê oitenta e nove centavos) e ltem lx - Solução de

81 VideoconÍerência (ÍiPo 2) - valor de RS 8.893,58 (oito mil e oitocentos e novênta e três reais e

82 cinquenta e oito centavos) Após, o PreSoeiro solicitou aos representantes das seguintes licitantes,

83 algumas complementações em suas propostas: core serviços e lnformática Eireli - indicação de

84 próprio punho da quantidade correta do item I ll, bem como seu valor unitário e total Publitek Tl

85 Tecnologia Ltda indicação de próprio punho, da validade da proposta e declaração que os itens são

86 novos e de primeiro uso. Gabriel Guimarães de oliveirâ e R.P. de Oliveira Produtos Eireli ' indicação

87 de próP rio punho, dos valores unitários por extenso e dos dados do responsável pela eventual

88 assinatura de contrato. APós, as propostas fora m passadas para vistas dos representantes das

9 licitantes. Ato contínuo, o Pregoeiro abriu oportun idade para considerações das licitantes, sendo que

O o representante da empresa Publitek Tl Tecnologi a Ltda ponderou sobre a proposta da empresa8
9
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todos os presentes. As licitântes presentes receberam uma cópia desta Ata que será, também,
publicada no site do SESCOOP/GO. Encerrou-se a sessão às 17h41min.
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Adrielly Pdixoto dã Silvá
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Equipe de Apoio

Felipe de O Sousa Silva
Ana lista Advogado do SESCooP/Go
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Josias L iz do Erasil Guimarães
R.P. de Oliveira Produtos Eireli
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