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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 OO7I2O2L

OBJETO: Aquisição de mobiliário, novo e de primeiro uso, em atendimento às necessidades
do SESCOOP/GO, conforme condições e especificaçõês constantes no respectivo Edital e
sêus Anexos.

1 Aos vinte e nove dias de julho de dois mil e vinte e um, às 13h37min, na sede do SESCOOP/GO,

2 localizada na Avenida H, com Rua 14, np 550, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o

3 Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio do SESCOOP/GO, designados pela Portaria ne 01
4 de 04 de janeiro de 2021e o Analista Advogado do SESCOOP/GO para os atos de abertura e

5 ju lga mento das p ropostas do Pregão Presencial ne OO7 12021., do TIPO MENOR PREçO TOTAL

6 POR LOTE, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão em epígrafe, cujo objeto está

7 acima identificado. O aviso de editalfoi publicado no Diário Oficial da União - DOU (conforme
8 cópia anexada ao processo) e o Edital publicado no site do SESCOOP/GO, sendo que ambas as

9 publicações ocorreram em 19 de julho de 2021. O Pregoeiro abriu a sessão, oportunidade na

10 qual informou que não foram recebidos envelopes por via postal e/ou protocolados na sede

11 do SESCOOP/GO para o certame em questão e requereu a entrega dos Envelopes de "Proposta

72 de Preços" e "Documentos de Habilitação" da licitante presente, informando a realização do
13 "cred enciamento", no período da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, da

74 empresa: Módulo Móveis para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o ne

15 47.75L.493/0001-89, neste ato representada por Marco Túlio de Melo Sader, inscrito no CPF

16 sob ns 706. ***. *++-72. Ressalta-se que nos termos do item 8.7 do Edital, a validade deste
L7 certame não fica comprometida se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação
18 e/ou classificação de apenas uma proposta. Logo depois, os Envelopes de "Proposta de

19 Preços" e "Documentos de Habilitação" da licitante acima citada, que por sua vez já estavam
20 devidamente lacrados, foram vistados por todos os presentes. Em seguida, foi aberto o
2L envelope A - "Proposta de Preços" da referida licitante. Após a conferência da proposta pelo
22 Pregoeiro e Comissão de Licitação, divulgou-se os valores ofertados por lote: Lote I - valor
23 totalde RS 32.255,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais), Lote ll - valortotal
24 de RS 5.740,00 (seis mil, setecentos e quarenta reais) e Lote lll- valor total de RS 2.660,00.
25 Ato contínuo, foi informado que a proposta da única empresa presente foi classificada e

26 tentou-se negociação direta com a empresai conforme item 8.17 do Edital, tendo sido
27 ofertado os seguintes valores: Lote l- valortotal de RS 28.988,00 (vinte oito mil, novecentos
28 e oitenta e oito reais), Lote ll - valor total de RS 6.066,00 (seis mil e sessenta e seis reais) e
29 lotê lll - valor total de RS 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais], sendo os mesmos
30 aceitos. Assim, passou-se para a abertura do Envelope "Documentos de Habilitação" e após a

31 conferência e validação dos mesmos pela Comissão de Licitação e pelo Pregoeiro, foram
32 passados para vistas do representante presente à sessão. Ressalta-se que foi realizada
33 diligência no sentido de validar e checar as informações quanto ao Atestado de Capacidade
34 Técnica apresentado pela empresa. Para tanto, o Pregoeiro entrou em contato com a empresa
35 Sinagro Produtos Agropecuários SA, através de ligação telefônica às 14h32min para o número
36 1621 3773-8OOO, onde falou com o Sra. Larissa Michelle Dias Veríssimo, a qual confirmou as

37 informações do documento apresentado, bem como atestou a qualidade e satisfação do
38 serviço e produtos entregues. Diante da conformidade às exigências do Edital, o Pregoei
39 declarou vencedora deste certame a empresa Módulo Móveis para Escritório Ltda, confor
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valores acima citados. Aberta oportunidade de manifestação, nada foi relatado. A licitante
vencedora fica ciente que deverá apresentar ao SESCOOP/GO, nova proposta de preços, com
o valor estabelecido ao final da negociação, aplicando o desconto concedido de forma
proporcional por item, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar dessa sessão, nos termos do
item 8.20 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 que será, também,
publicada no site do SESCOOP/GO. Encerrou-se a sessão às 14h51min.
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