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ATA DE ABERTURA E IUTGAMENTO DO PROCESSO LICITATóRIO

MODATIOADE PREGÃO PRESENCIAI. N9 016/2021

1 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assinaturâ dê licênças

2 da PlataÍorma Zoom para a realização de reunião on-line (webconferência) e de seminários,
3 palestras, apresentações, cursos, aulas e eventos pela intêrnet, em atendimento às necessidades

4 do SESCOoP/Go, conforme condições e especificações constantes no respectivo Edital e seus

5 Anexos.
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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h40min, na sede do

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperãtivismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, localizada

na Avenida H, esquina com Rua 14, quadra C-09, lote 09, Jardim Goiás - Goiânia/Go, reuniram-se o

Pregoeiro, os membros de apoio, nos termos das Portarias ne 01 e 02 de 04 de janeiro de 2021. e o

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

Presencial ne ol6l2o2L, do tipo MENOR PREçO POR toTE ÚNlco, para os procedimentos inerentes
à sessão do Pregão em epígrafe, cujo objeto está acima identificado. O aviso de edital foi publicado
no Diário Oficial da União - DOU (conforme cópia anexadâ ao processo) e o Edital publicado no site

do SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações ocorreram em 16 de setembro de 2021,. O

Pregoeiro abriu a sessão, oportunidade na qual informou que foi recebido envelope protocolado na

sede do SESCOOP/GO para o certame em questão, referente à empresa LATAMSUT lmportação
Serviços e Comércio dê Elêtrônicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o ns 23.692.85710001-15. Ressalta-se
que não houve credenciamento de nenhuma empresa no período matutino. Nos termos do item 8.7
do Edital, a validade deste certame não fica comprometida se inviabilizada a fase de lances, em razão
da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta. Em seguida, os Envelopes de "Proposta
de Preços" e "Documentos de Habilitação" da licitante acima citada, que já estavam devidamente
lacrados, foram vistados pelo Pregoeiro, pelos membros da Comissão de Licitação e Assessoria
Jurídica do SESCOOP/GO. Por seguinte, passou-se a abertura do envelope "A" - Proposta de Preço.
Após a conferência da proposta pelo Pregoeiro e Comissão de Licitação, divulgou-se o valor ofertado
pela licitante sendo: RS 27.21O,0O (vinte e sete mil, duzentos e dez reais). Ato contínuo, haja vista que

o valor ofertado está acima do valor médio apurado na pesquisa de mercado e acima do orçamento
aprovado, a proposta foi desclassifícada e o certame em questão declarado frustrado. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. Esta ata será
public{da no site d S ESC P GO. Encerrou-se a sessão às 14h11min
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