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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATóRIO

MODALIOADE PREGÃO PRESENCIAL N9 018/2021

OBJETO: Contratação de operadora de plano de assistência odontológica, com coberturâ em todo o
território nacional, destinado aos empregados do SESCooP/GO e seus dependentes dirêtos e/ou
legais, conforme condições e especificações constântes no respectivo Edital e seus Anexos.

1 Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h39min, na sede do Serviço

2 Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, localizada na

3 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 Ol8l2OZl, do tipo MENOR PREçO

6 TOTAT MENsAt, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão em epígrafe, cujo objeto está

7 acima identificado. O aviso de edital foi publicado no Diário Oficial da União - DOU (conforme cópia

8 anexada ao processo) e o Edital publicado no site do SESCOOP/GO, sendo que ambas as publicações

9 ocorreram em 23 de setembro de 202L. O Pregoeiro abriu a sessão, oportunidade na qual foram

10 entrêgues envelopes por representante não credenclado, referente à empresa Porto Seguro - Seguro

77 Saúde S/A, inscrita no CNPJ sob o ns 04.540.010/0001-70. Posteriormente, o Pregoeiro requereu a

72 entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" da licitante presente,

13 informando a realização do "credenciamento", no período da manhã, em coníormidade com os itens

1-4 3 e 4 do Edital, da empresa: Uniodonto Goiânia Cooperativa de Cirurgiões Dentistas, inscrita no

15 CNPJ/MF sob o nq 00.891.689/0001-91, neste ato representada por Douglas Correia Pádua, inscrito

16 no CPF sob ns 002. ***.***-10. Em seguida, os Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de

17 Habilitação" das licitantes participantes, que por sua vez já estavam devidamente lacrados, foram

18 vistados por todos os presentes. Após a conferência das propostas pelo Pregoeiro e Comissão de

19 Licitação, divulgou-se os valores ofertados pelas licltantes sendo: Uniodonto Goiânia Cooperativa de

20 Cirurgiões Dentistas com o valor total mensal de RS 840,00 (oitocentos e quarenta reais) e Porto

27 Seguro - Seguro Saúde S/A com o valor total mensal de RS 706,50 (setecêntos e seis reais e cinquenta

22 centavos). A sessão foi suspensa às 14h17min e foi retomada às 14h24min. Em seguida as propostas

23 foram passadas para vistas. Aberta oportunidade para considerações, nada foi relatado. Considerando

24 as verificações da Comissão de Licitação, o Pregoeiro lnformou que, em alguns pontos da proposta da

25 Porto Se8uro - Seguro Saúde 5/A, foi identificada indicação d iversa do n ú mero do pregão em questão,

26 bem ainda, a ausência da menção por extenso do valor total mensal ofertado e, por fim, a falta de

27 documentos que concedam poderes à pessoa responsável pela assinatura da proposta e dados de

28 nacionalidade dos responsáveis pela assinatura do contrato. Estas últimas podem ser sanadas pelos

29 documentos de habilitação, conforme item 5.1.i do Edital, caso a proposta da Porto Seguro - Seguro

30 5aúde S/A seja a mais vanta.iosa após a finalização da etapa de lances. Destaca-se que, após avaliação

31 pela Comissão de Licitação, as demais situações apontadas não implicam desclassificação da proposta

32 da reÍerida licitante. Posteriormente, o Pregoeiro informou a licitante presente que as propostas foram

33 classificadas para a fase de lances verbais, conforme item 8.4 do Edital. Ressalta-se que a classificação

34 de apenas 2 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais.

35 lniciando a fase de lances, a empresa Uniodonto Goiânia Cooperativa de Cirurgiões Dentistas ofertou
36 o lance de RS 705,00 (setecentos e cinco reais). O Pregoeiro, em negociação direta com a licitante,

37 obteve a oferta de RS 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a qual

38 corresponde ao valor per capita de RS 23,33 (vinte e três reais ê trintâ e três cêntavos). O referido
39 valor foi julgado aceitável, considerando o ltem 8.18 do Edital em têla, sendo declarada a licitante
40 vencedora nesta etapa do certame. Finalizada a fase de lances, procedeu-se a abertura e análise da,.$
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documentação constante no Envelope "Documentos de Habilitação" da empresa, Uniodonto Goiânia

Cooperativa dê Cirurgiões Dentistas, passando-se em seguida pâra vistas da licitante presente. Aberta
oportunidade de manifestação, nada foi relatado. O Pregoeiro informou que foi realizada diligência no

site do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, conforme item 6.6 do Edital, no qualfoi possÍvel emitir
o referido certificado de regularidade. Diante da conformidade às exigências editalícias e verificação

dos índices de liquidez gerâl 3,59, Índice de liquidez corrente 5,01, Índice de solvência geral 5,08, o

Pregoeiro declarou vencedora deste certame a empresa Uniodonto Goiânia Cooperativa de Cirurgiões

Dentistas, com o valor total mensal de RS 699,90 (sêiscentos e noventa e nove reãis ê noventa

centavos). A licitante fica ciente que deverá apresentar ao SESCOOP/GO, nova pÍoposta de preços,

com o valor ne8ociado, 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 15h53min, encerro a presênte ata, redigida por mim,

Antoniele D'Lean Perelra, que será assinada por todos os presentes. Esta ata será publicada no portal

eletrônico do SESCOOP/GO, ficando disponível para consulta.
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n D'Lean Pereira

Lucia na Perei
Membro de Apoio

Felipe de Ol a Sousa Silva

Assessoria JurÍdica do SESCOOP/GO

Uniodonto Go

Dentistas
Douglas Correia Pádua
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