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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 012/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fotocópias
preto/branco e colorida, encadernações em espiral e capa dura e conÍecção de faixas tipo
"banner", incluindo o serviço de coleta e entrega, para atender às demandas do
SESCOOP/GO pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações

constantes no respectivo Edital e seus Anexos.

1 Aos vinte e sete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 13h35min, na sede do
2 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO,

3 localizada na Avenida H, esquina com Rua 14, quadra C-09, lote 09, Jardim Goiás - Goiânia/Go,
4 reuniram-se o Pregoeiro, os membros de apoio, nos termos da Portaria ns 01 de 04 de janeiro

5 de 2027 e o Analista Advogado do SESCOOP/GO, para abertura do Pregão Presencial ne

6 Ot2lz0z]-, do tipo MENOR PREço Gl-OBAt, para os procedimentos inerentes à sessão do

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

8 Diárlo Oficial da União - DOU (conforme cópia anexada ao processo) e o Edital publicado no

9 site do SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações ocorreram em 17 de agosto de 2021.

10 O Pregoeiro abriu a sessão, oportunidade na qual informou que não foram recebidos

11 envelopes por via postal e/ou protocolados na sede do SESCOOP/GO para o certame em

72 questão e requereu a entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de

13 Habilitação" da licitante presente, informando a realização do "crede ncia mento", no período

1,4 da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, da empresa: CAD - lmpressões

15 Gráficas Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 18.057.256/0001-09, neste ato representada por

16 Marcus Vinicius Campos Novato, inscrito no CPF sob ne 695.xxx.xxx-o4. Ressalta-se que nos

77 termos do item 8.7 do Edital, a validade deste certame não fica comprometida se inviabilizada

18 a fase de lances, em razão da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta. Em

19 seguida, o Envelope de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" da licitante

70 acima citada, que por sua vez já estavam devidamente lacrados, foram vistados por todos os

21- presentes. Após a conferência das propostas pelo Pregoeiro e Comissão de Licitação, divulgou-

22 se o valor ofertado pela licitante sendo: CAD - lmpressões Gráficas Ltda com o valor global

23 de RS 133,70 (Cento e trinta e três reais e setenta centavos). Após verificação da proposta, o

24 pregoeiro solicitou ao representante da licitante presente a inclusão de informação de próprio

25 punho acerca dos dados do proponente e do responsável pela assinatura do contrato. Ato

26 contínuo, foi informado que a proposta da única empresa presente foi classificada e tentou-

27 se negociação direta com a empresa, conforme item 8.17 do Edital, momento em que foi

28 ofertado o valor global de RS 130,00 (cento e trinta reais), sendo o mesmo acelto. Assim,

29 passou-se para a abertura do Envelope "Documentos de Habilitação" e após a conferência e

30 validação destes pela Comissão de Licitação, os documentos foram passados para vistas da

31 licitante presente. Aberta oportunidade de manifestação, nada foi relatado. Diante da

32 conformidade às exigências editalícias e verificação dos índices de liquidez geral 48,96, índice

33 de liquidez corrente 48,96, índice de solvência geral 55,70, o Pregoeiro declarou vencedora il
34 deste certame a empresa cAD - lmpressões Gráficas Ltda, com o valor global ae ns tlo,oo 
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(cento e trinta reais). A licitante fica ciente que deverá apresentar ao SESCOOP/GO, nova
proposta de preços, com o valor negociado, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar dessa

sessão, nos termos do item 8.20 do Edital. Nada mais havendo a tratar, às 14h53min, encerro
a presente ata, redigida por mim, Antoniele D'Lean Pereira, que será assinada por todos os

presentes. Esta ata será publicada no portal eletrônico do SESCOOP/GO, ficando disponível
para consu lta.
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cAD - líÍipressões Gráficas Ltda
Marcus Vinicius Campos Novato

Felipe de tve Sousa Silva

Ana lista Advogado SESCOOP/GO
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