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OBJETo; contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de

Recrutamento e Seleção, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para organização e

execução de processos seletivos públícos, com vistas à seleção de pessoal e formação de cadastro
reserva, conforme condições e especificações constantes no respectivo Edital e seus Anexos.

1 Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h36min, na sede do Serviço

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

3 Avenida H, esquina com Rua 14, quadra c-09, lote 09, Jardim Goiás - Goiánia/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 OLglzOZl, do tipo MENOR PREçO

6 GLOBAL, para os procedimentos inerentes à sessão do PreSão em epígrafe, cujo objeto está acima

7 identificado. O aviso de editalfoi 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 em 30 de novembro de 2021. O Pregoeiro abriu a sessão, informando a realização do

10 "creden cia mento", no período da manhã, em conformidade com os itens 3 e 4 do Edital, das empresas:

11 A3 Agência de Empregos Eireli, inscrita no CNP.,/MF sob o ne 05.672.O5L/0001,-83, nêste ato
12 representada por Luciene Martins Pereira, inscrita no CPF sob ne e Logus Centro de

13 Capacitação em Recursos Humanos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 10.930.488/0001-00, neste ato
1-4 representada por Gleici Mara da Silva lbanez, inscrita no CPF sob ne 599.***.***-87. Posteriormente,

15 o Pregoeiro requereu ã entrega dos Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"
16 das licitantes presentes. Em seguida, os Envelopes de "Proposta de Preços" e "Documentos de

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

18 vistados por todos os presentes. Após a verificação das propostas, o Pregoeiro solicitou às

19 representantes das licitantes algumas complementações de próprio punho em suas propostas, sendo,

20 para Logus Centro de Capacitação em Recursos Humanos Ltda, a assinatura na primeira página da

27 proposta e para A3 Agência de EmpreBos Eireli, a correção do valor global numérico e por extenso.

22 Em seguida, divulgou-se os valores ofertados pelas licitantes sendo: A3 Agência de Empregos Eireli

23 com o valor global de RS 395.096,85 (trezentos e noventa e cinco mil, noventa e seis reais e oltenta
24 e cinco centavos) e Logus Centro de Capacitação em Recursos Humanos Ltda com o valor global de

25 RS 195.957,00 (cento e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais). Em seguida as

26 propostas Íoram passadas para vistas. Aberta oportunidade para considerações, nada foi relatado.
27 Posteriormente, o Pregoeiro informou as licitantes presentes que as propostas foram classificadas para

28 a fase de lances verbais, conforme ltem 8.4 do Edital. Ressalta-se que a classificação de apenas 2 (duas)

29 propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais, conforme previsto
30 no ltem 8.6 do Edital. lniciada a fase de lances, já na primeira rodada a empÍesa A3 Agência de
31 Empregos Eireli declinou do direito de ofeítar lance. Em seguida, o Pregoeiro, baseado no item 8.17
32 do Edital, tentou negociar diretamente com a repÍesentante da empresa Logus Centro de Capacitação
33 em Recursos Humanos Ltda, no entanto, sem sucesso. O valor da proposta da empresa Logus Centro
34 de Capacitação em Recursos Humanos Ltda foi julgado aceitável pela Comissão de Licitação,
35 considerando o ltem 8.18 do Edital em tela, sendo declarada a licitante vencedora nêsta etapa do
36 certame. Finalizada a fase de lances, procedeu-se a abertura e análise da documentação constante no

37 Envelope "Documentos de Habilitação" da referida empresa, passando-se em seguida para vistas das

38 licitantes presentês. Aberta oportunidade de manifestação, nada foi relatado. Diante da conformidade
39 às exigências editalícias, o Pregoeiro declarou vencedora deste certame a empresa Lo8us Centro de
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Capacitação em Recursos Humanos Ltda, com o valor global de RS 195.957,00 (cento e noventa e
cinco mil, novecentos e cinquenta ê sete reais). Em tempo, questionada sobre a intenção de interpor
recurso contra o resultado, a licitante A3 A8ência de Empregos Eireli declinou de seu direito. Nada

mais havendo a tratar, às 14h36min, encerro a presente ata, redigida por mim, Adrielly Peixoto da

5ilva, 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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Luciana Pereiba lartins dos Santos

Membro de Apoio

Felipe de Oli Sousa Silva

Assessoria Jurídica do SESCOOP/GO
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A3 Agência dã Empregos Eireli
Luciene M a rtins Pe reira
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