
sEscooP/co
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO TICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 015/2021

OBJETO: Contratação de emprêsa especializâda na prestação de serviços de manutenção preventiva
e corrêtiva nos equipamentos de ar-condicionado, instalados no ediÍício sede do SESCOOP/GO,

conforme condições e especificações constantes no respectivo Edital e seus Anexos.

1 Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h42min, na sede do
2 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/Go, localizada
3 na Avenida H, esquina com Rua 14, quadra C-09, lote 09, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o

4 Pregoeiro, os membros de apoio, nos termos da Portaria ns 01 de 04 de janeiro de 2021 e Analista
5 Advogado do SESCOOP/GO, para abertura do Pregão Presencial ne OL5l202l, do tipo MENOR PREçO

6 MENSAL, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão em epígrafe, cujo objeto está acima
7 identificado. O aviso de edital foi publicado no Diário Oficial da União - DOU (conforme cópia anexada
8 ao processo) e o Edital publicado no site do SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações ocorreram
9 êm 14 de setembro de 202L. O Pregoeiro abriu a sessão, oportunidade na qual informou que não

10 foram recebidos envelopes por via postal e/ou protocolados na sede do SESCOOP/GO para o certame
77 em questão e requereu a entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de
12 Habilitação" das licitantes presentes, informando a realização do "credencia mento", no período da
1,3 manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, das empresas: BR Mix Comércio e Serviços
1,4 Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o np L4.972.268/0O01-08, neste ato representada por Matheus Saraiva
15 Barbosa, inscrito no CPF sob ne 044. ***.***-02, Giuderley de Freitas Lopes Junior, inscrita no
16 CNPJ/MF sob o ns 37.537 .L1,6/0001-98, neste ato representada por Agmar Bruno da Silva, inscrito no
77 CPF sob o ne 704.**''.+++-28 e Joulê Comércio & Serviços [TDA, inscritã no CNPJ/MF sob o ne

18 08.578.575/0001-06, neste ato representada por Frederico José de Pâula Carmo, inscrito no CPF sob
L9 ne 548. ***.***-63. Destaca-se que a licitante Giuderley de Frêitas Lopes Junior se credenciou no
20 período da manhã, mas não compareceu à sessão. Em seguida, os Envelopes de "proposta de preços"

27 e "Documentos de Habilitação" das licitantes presentes, que por sua vez já estavam devidamente
22 lacrados, foram vistados por todos os presentes. Após a conferência das propostas pêlo Pregoeiro e
23 Comissão de Licitação, divulgou-se os valores ofertados pelas licitantes sendo: BR Mix Comércio e

24 Serviços Eireli com o valor mensal de RS 7.500,00 (setê mil e quinhentos reais) e Joule Comércio &
25 Serviços ITDA com o valor mensal de RS 22.000,00 (vinte e dois mil reais]. Após verificação das
26 propostas, o Pregoeiro solicitou ao representante da licitante Joule Comércio & Serviços LTDA, a

27 inserção de informação de próprio punho conforme a seguir: âjuste da validãde de proposta conforme
28 previsto em Edital, correção de condições de pagamento, reajuste e prazo conforme previsão
29 editalícia, adequação de informação sobre a supervisão do corpo técnico por engenheiro mecânico,
30 conforme item 7.3 do Termo de Referência, bem ainda, ajuste em relação à prestação de serviço para
31 o horário de funcionamento do edifício sede do SESCOOP/GO e, por fim, assinatura na proposta. Em
32 seguida as propostas foram passadas para vistas. Aberta oportunidade para considerações, nadâ foi
33 relatado. Posteriormente, o Pregoeiro informou as licítantes presentes que ambas foram classifícadas
34 para a fase de lances verbais, conforme item 8.4 do Edital. Ressalta-se que a classificação de apenas 2
35 (duas) propostas escritas dê preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais. Já na
36 primeira rodada, a empresa Joule Comércio & Serviços LTDA abdicou do seu direito de ofertar lances.
37 Assim, o Pregoeiro procedeu negociação direta com a licitante que ofertou o menor preço, BR Mix
38 Comércio e Serviços Eireli, conforme previsão do ltem 8.17 do Edital, a qual manteve a proposta
39 inicialmente realizada, O referido valor foi aceito considerando o ltem 8.18 do Edital em tela. Finalizada
40 a fase de lances, procedeu-se a abertura e análise da documentação constante no Envelope
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"Documentos de Habilitação" da empresa, BR Mix Comércio e Serviços Eirêli, passando-se em seguida
para vistas das licitantes presentes. Aberta oportunidade de manifestação, nada foi relatado. Diante
da conformidade às exigências editalícias e verificação dos índices de liquidez geral 1,06, índice de
liquidez corrente 1,53, índice de solvência geral 1,15, o Pregoeiro declarou vencedora deste certame
a empresa BR Mix Comércio e Serviços Eireli, com o valor mensal de RS 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais). Ressalta-se que a licitante Joule Comércio & Serviços LTDA expressamente abdicou
do direito de interpor recurso, mantendo-se apenas esse direito em relação à licitante ausente. Nada

mais havendo a tratar, às 15h58min, 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/co, ficando disponível para consulta.
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