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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 011/2021

oBJETo: contratação de empresa especiarizada na prestação do serviço continuado de
vigilância desarmada, que será executado na sede do sEscoop/Go, sendo 1 (um) posto de
trabalho diurno, com jornada de trabarho de 44h (quarenta e quatro) horas semanais, pero
período de 12 (doze) meses, conforme detarhamento constantes no Anexo rdo Editar.
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Aos nove dias de agosto de dois mir e vinte e um, às 13h32min, na sede do sESCoop/Go,
localizada na Avenida H, com Rua r.4, ne 5so, Jardim Goiás - Goiânia/Go, reuniram-se o
Pregoeíro e os membros da Equípe de Apoio do sESCoop/Go, designados pera portaria ne 01
de 04 de janeiro de 2021 e Assessoria Jurídica para os atos de abertura e jurgamento das
propostas do pregão presencial ne oLt/202L, do Ttpo MENOR pREço MENSAL, para os
procedimentos inerentes à sessão do pregão em epígrafe, cujo objeto está acima identifícado.
o aviso de edital foí pubricado no Diário oficial da uníão - Dou (conforme cópia anexada ao
processo) e o Edital publicado no site do sEscoop/Go, sendo que ambas as publicações
ocorreram em 30 de julho de 2021. o pregoeiro a bríu a sessão, oportunidade na qual informou
que não foram recebidos envelopes por via postal e/ou protocolados na sede do sESCoop/Go
anteriores à abertura da sessão e informou a realização do,,credenciamento,,, no período da
manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Editar, das seguintes empresas: GARRA
FORTE EMPRESA DE SEGURANçA LTDA, inscrita no CNpJ/MF sob o ne 05.980.352/0001-74,
neste ato representada por André Neves Mariani, inscrito no cpF sob o ne 030. ++*. ***-5g;
GOIASFORTE VIGITÂNCIA E SEGURANçA LTDA, iNSCritA NO CNPJ/MF SOb O N9
00.283.018/0001-48, neste ato representada por Rony piter Lopes santana, inscrito no cpF
sob o nQ 892. *,N*. ***-97. Em seguida, o pregoeiro requereu a entrega dos Envelopes de
"Proposta de preços" e "Documentos de Habiritação" das ricitantes presentes. Neste
momento, a representante da empresa DrMrvrc vrcrLÂNcrA E SEGURANçA PATRTMONTAL
LTDA, inscrita no cNpJ/MF sob o na 22.236.L8s/ooo2-51, presente à sessão, manifestou
interesse em participar do certame, por meio da entrega de enveropes, os quais foram
prontamente recebidos pelo pregoeiro, ato fundamentado pelo item 4.2 do Edital. Houve a
ressalva por parte do pregoeiro, que o não credenciamento de quarquer ricitante impede a
manifestação de seu representante durante à sessão, sobretudo, na fase de lances verbais.
Todos os Enveropes de "proposta de preços" e "Documentos de Habiritaçâo,, estavam
devidamente racrados e foram vistados por todos os presentes. Ato contínuo, o pregoeiro
reforçou aos presentes sobre a retificação do anexo vIr, pubricado no site do sESCoop/Go,
referente a retificâção da minuta contratuar, quênto ao prescrito no parágrafo primeiro da
cláusula sétima' os representantes das lícitantes confirmaram ciência da referida retificação.
Em seguida, passou-se ã abertura dos Envelopes de ,,proposta de preços,,. Durante a
conferência das propostas, o pregoeiro soricitou a suspensão da sessão as r.4h4gmin. A
suspensão se deu para discussâo da ausência do reratório da sEFrp em todas as propostas
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apresentadas, im possibirita ndo a confirmação do RAT informado na pranilha de custos. Após
a discussão, retomou-se a sessão às 15h14min. A comissão de Licitação decidiu-se por
desclassificar todas as propostas, conforme previsto no item 13.6 do anexo r do Edital. Desse
modo, o certame em questão foi decrarado frustrado e o editar será repubricado. As propostas
foram passadas para vistas dos ricitantes. para fins de registro, os enveropes B -,,Documentos
de Habilitação" foram devorvidos às ricitantes. Nada mais havendo a tratar, foi ravrada a
presente ata que será assinada por todos os presentes. As licítantes presentes receberam uma
cópia desta Ata que será, também, pubricada no site do sEscoop/Go. Encerrou-se a sessão
às L5h24min.
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Luciana Pereirâ Martins dos Santos

Equipe de Apoio

Keila DelfiÀa do Carmo Guedes
Assessoría J u ríd ica do SESCOOp/GO
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André Neves Mariani Ro vPiter Lopes Santana

Garra Forte Empresa De Segurança Ltda Goiasforte Vigiláncia E Segurança Ltda
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