
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SESCOOP GO - SESCOOP - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SESCOOP GO / Nº Processo: PE 01/2021)

 

     às 13:20:33 horas do dia 26/03/2021 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 Sr(a). JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES, e a respectiva Equipe

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

do Pregão Nº Processo: PE 01/2021 - 2021/PE 01/2021 que tem por objeto contratação de

serviços de telefonia móvel, pelo período de 12 (doze) meses, bem como aquisição de

aparelhos smartphones, conforme especificações e condições constantes no Edital do PE

01/2021 e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo período de 12 (doze) meses. A descrição

completa do lote está contida no Anexo I do Edital do PE 01/2021

Lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do

Edital do PE 01/2021.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo período de 12 (doze) meses. A descrição

completa do lote está contida no Anexo I do Edital do PE 01/2021

Lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do

Edital do PE 01/2021.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/03/2021 11:50:06:875 TELEFONICA BRASIL S.A.  R$ 18.945,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/03/2021 10:45:18:911 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 68.400.000,00

26/03/2021 14:42:19:341 PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA  R$ 42.714,15

Data-Hora Fornecedor Lance

29/03/2021 09:35:45:744 TELEFONICA BRASIL S.A.  R$ 12.465,60

Data-Hora Fornecedor Lance

29/03/2021 10:34:06:381 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 53.896,25
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    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 29/03/2021, às 10:00:57 horas, no lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo

período de 12 (doze) meses. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do Edital

do PE 01/2021 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/04/2021,

às 09:32:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/04/2021, às 10:05:06 horas, no lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo

período de 12 (doze) meses. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do Edital

do PE 01/2021 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2021, às

14:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/04/2021, às 14:18:43 horas, no lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo

período de 12 (doze) meses. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do Edital

do PE 01/2021 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que tanto a proposta de preços quanto os

documentos de habilitação apresentados estão em conformidade com as exigências

previstas no Edital, declaramos a empresa habilitada e vencedora deste lote do certame.

 

    No dia 08/04/2021, às 14:18:43 horas, no lote (1) - Serviços de Telefonia Móvel pelo

período de 12 (doze) meses. A descrição completa do lote está contida no Anexo I do Edital

do PE 01/2021 - a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. com o valor R$ 10.977,60 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 29/03/2021, às 10:41:27 horas, no lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição

completa do lote está contida no Anexo I do Edital do PE 01/2021. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 08/04/2021, às 14:19:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/04/2021, às 14:19:49 horas, no lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição

completa do lote está contida no Anexo I do Edital do PE 01/2021. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que

tanto a proposta de preços quanto os documentos de habilitação apresentados estão em
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conformidade com as exigências previstas no Edital, declaramos a empresa habilitada e

vencedora deste lote do certame.

 

    No dia 08/04/2021, às 14:19:49 horas, no lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição

completa do lote está contida no Anexo I do Edital do PE 01/2021. - a empresa DI BENTO

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP com o valor R$ 52.800,00 foi a declarada vencedora

na disputa do lote.

 

    às10:44:53 do dia 18/03/2021 as seguintes datas foram alteradas por ERNANE PEREIRA

MARQUES JUNIOR: abertura de propostas (de 16/03/2021-13:00:00 para 26/03/2021-

13:00:00); inicio da disputa (de 17/03/2021-09:00:00 para 26/03/2021-14:00:00)

 

    às10:12:34 do dia 23/03/2021 as seguintes datas foram alteradas por ERNANE PEREIRA

MARQUES JUNIOR: inicio da disputa (de 26/03/2021-14:00:00 para 30/03/2021-09:00:00)

 

    No dia 26/03/2021, às 14:42:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JULLYANO MARTINS

FELIPE MENDES - desclassificou a proposta do fornecedor - PUBLITEK TI TECNOLOGIA

LTDA, no lote (2) - Aparelhos Smartphones. A descrição completa do lote está contida no

Anexo I do Edital do PE 01/2021. O motivo da desclassificação foi: Referente ao Item I �

APARELHO SMARTPHONE TIPO 1 do Lote II, o aparelho ofertado pela empresa, a saber,

Moto G-5G, não atendeu à descrição técnica solicitada, por possuir câmera frontal com

resolução inferior ao estabelecido em Edital, qual seja mínimo 20 Mp, motivo pelo qual a

proposta foi desclassificada, conforme item 5.2 e 5.17 do Edital.

 

        No dia 13/04/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Com relação ao Lote I, para os índices determinados no Item 6.1.3 "b.5" e "b.6" do edital,

temos: ILC = 1,04; ILG = 0,62; ISG = 2.87; e PL = 70.455.578,00. Assim, a empresa

vencedora demonstrou estar em conformidade com o solicitado.

 

    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 andamento do processo.

 

JULLYANO MARTINS FELIPE MENDES

Pregoeiro da disputa

 

ERNANE PEREIRA MARQUES JUNIOR

Autoridade Competente
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Proponentes:
14.238.297/0001-32 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

40.192.091/0001-29 PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.
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