
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SESCOOP GO - SESCOOP - (GO)

LicitaÇão: (Ano: 20211 SESCOOP GO / No Processo: PE 0612021)

às 10:'l 9:25 horas do dia 1811012021 no endereço AV H COM A RUA 14-NR 550

QUADRA C09 LOTE 09, bairro JARDIM GOIAS, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa S(a). JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES, e a respectiva Equipe

de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realizaçáo da Sessão Pública de Licitação

do Pregão No Processo: PÉ 0612021 - 2021|PÉ.0612021 que tem por objeto contratação de

empresa especializada na prestação de serviços de assinatura de licenças da Plataforma

Zoom para a realizaçáo de reunião on-line (webconferência) e de seminários, palestras,

apresentaçóes, cursos, aulas e eventos pela internet, em atendimento às necessidades do

SESCOOP/GO, conforme especificaçóes e condiçÓes constantes no Edital do Pregáo

Eletrônico 0612021 e seus anexos.

Abertas as propostas, Íoram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assinatura de

licenças da Plataforma Zoom para a realizaçáo de reunião on-line (webconferência) e de

seminários, palestras, apresentações, cursos, aulas e eventos pela internet, em atendimento

às necessidades do SESCOOP/GO. A descrição completa dos serviços está contida no

Anexo I do Edital do Pregâo Eletrônico 0612021 .

Oata-Hora Proposta

'l 5 I 1 O 12021 1 5:32:20:903 RS 50.000.00

1 51 1012021 I 1 :09:44.261 N LTO R$ 24.558,00

1 51 1012021 1 4:56:15:7 57 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO R$ 149.563.230,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assinatura de

licenças da Plataforma Zoom para a realização de reunião on-line (webconferência) e de

seminários, palestras, apresentações, cursos, aulas e eventos pela internet, em atendimento

às necessidades do SESCOOP/GO. A descrição completa dos serviços está contida no

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 0612021.

Dãtâ-Hora Fornecedor Lance

181 1 012021 10.38:09:724 RIA LTDA

1Al 1Ol2O21 1 0:35: 1 6:576 L3 SOFTWARE LTDA R$ 22.558.00
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1 51 1 0 12021 1 4:56.1 5:7 57 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO
LTDA R$ 149.s63.230,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 'l 8/10/2021 , às 10:40:33 horas, no lote (1 ) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de assinatura de licenças da Plataforma Zoom para a rcalizaçáo

de reunião on-line (webconferência) e de seminários, palestras, apresentações, cursos,

aulas e eventos pela internet, em atendimento às necessidades do SESCOOP/GO. A

descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão EletrÔnico

06t2021. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração Íoi o

seguinte: Atualizaçâo efetuada - servidor: pxl0aop00004-multisalas-06. No dia 1811012021 ,

às 17:02:58 horas, a situação do lote foi frnalizada.

No dia 18/10/2021, às 17 02.58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de assinatura de licenças da Plataforma Zoom para a realização

de reuniâo on-line (webconferência) e de seminários, palestras, apresentações, cursos,

aulas e eventos pela internet, em atendimento às necessidades do SESCOOP/GO. A

descrição completa dos serviços está contida no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico

0612021. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Tanto a proposta de preços quanto os documentos de habilitação

apresentados pela empresa XP ON CONSULTORIA LTDA estão em conformidade com as

exigências previstas no Edital.

No dia 1 8/10/2021 , às 17l.02:58 horas, no lote (1 ) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de assinatura de licenças da Plataforma Zoom para a realizaçáo

de reunião on-line (webco nferência ) e de seminários, palestras, apresentações, cursos,

aulas e eventos pela internet, em atendimento às necessidades do SESCOOP/GO. A

descrição completa dos serviços está contida no Anexo ldo Edital do Pregão Eletrônico

0612021. - a empresa XP ON CONSULTORIA LTDA com o valor R$ í9.185,00 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

No dla 20110/2021, o Pregoeiro da disputa da licitaÇão cadastrou a seguinte minuta da

ata:

Ressalta-se que foi realizada diligência através de e-mail do documento apresentado pela
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licitante referente ao item 6.1.4 "b", na qual foi comprovado sua autenticidade, junto âo'
emissor do referido documento, nos termos do item 16.3.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatÓrio contendo informaÇões

detalhadas sobre o an mento d pro S

NO INS NDES

erro disputa

ANT AN PEREIRA

Autoridade Competente

LUGIANA PEREI ARTINS DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
20.061.633/0001-1 7 L3 SOFTWARE LTDA

10.757.593/OOO1-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

23.518.065/00O1-29 XP ON CONSULTORIA LTDA
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