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sEscooP/Go
ATA DE ABERTURA E JUTGAMENTO DO PROCESSO TICITATÓRIO

MODALIDADE CONVITE N9 O1l2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentos e bebidas, bem como na

prestação de serviços de buffet, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento às

necessidades do SESCOOP/GO, conÍorme descrição contida no Convite 01/2021 e seus anexos.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 13h55min, na sede do Serviço

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

com Rua 14, ne 550, Jardim Goiás, Goiânia - GO, reuniram-se o Presidente e os membros da Comissão de

Licitação do SESCOOP/GO, nos termos da Portaria ne 02 de 04 de janeiro de 2021 e Analista Advogado do

SESCOOP/GO, para abertura do Convite ne OLlzOZf, do tipo MENOR PREçO GLOBAL POR LOTE, para os

procedimentos inerentes à sessão do Convite em epígrafe cujo objeto está acima identificado. No dia 22 de

novêmbro de 2Q21 o Convite foi publicado no site do SESCOOP/GO e o aviso do Convite entregue

presencialmente às se8uintes empresas: SAL E ARTE CASA GOURMET, PANIFICADORA MANÁ, JULIANA

PEREIRA DE CASIRO BISCOITOS EIRELI, DELLA PANIFICADORA, S.C, MOREIRA EIRELI, PANIFICADORA

MUNDIAL, VITTA LANCHONETE E SORVETERIA EIRELI, MEGAPANE PANIFICADORA, BONNA SABOR, BUFFET

CINARA MATTEUCCI, BUFFET EXCALIBUR, BUIFET THIOSTI, SANDRA REIS BUFFET EIRELI, A&C EVENTOS

ElRELl, DALE EVENTOS e BUFFET CONTEMPORANE, totalizando 16 (dezesseis) empresas convidadas. O

Presidente da Comissão de Licitação abriu a sessão, oportunidade na qual informou a realização do

"credencia me nto", no período da manhã, em conformidade com os itens 03 e 04 do Edital, apenas da

empresa: A&C Eventos Eireli inscrita no CNPI/MF sob o ne 35.479.509/0001-43, neste ato representada

por Clemente Francisco terreira, inscrito no CPF sob ns 908. *'t'.***-49. A empresa JULIANA PEREIRA DE

CASTRO - BISCOITOS - ElRELI, inscrita no CNPJ sob o ns 17.231.685/0001-80 não realizou o

credenciamento, mas compareceu à sessão para a entrega dos envelopes diretamente à Comissão de

Licitação. Em seguida, o Presidente da Comissão de licitação informou que não foram recebidos envelopes

por via postal e/ou protocolados na sede do SESCOOP/GO para o certame. Pelo exposto, o Presidente em

consenso com os demais membros da Comissão de Licitação, decide pela repetição do ato, conforme
preceituado na.iurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula 248, TCU), uma vez que não houve

a apresentação de no mínimo 03 (três) propostas válidas. Por esse motivo, os envelopes "A" e"B" não

foram recolhidos pela Comissão, permanecendo em posse dos licitantes. Nada mais havendo a trâtar, às

14h06min, encerro a presente ata, redigida por mim, Adrielly Pexoto da Silva, que será assinada por todos

os prese

consulta.

ntes. Esta at sera licada no portal eletrônico do SESCOOP/GO, ficando disponível para

lt.,
Luciana Perelra
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Felipe deblivf ira Sousa Silva
Assessoria Jurídica do SESCOOP/GO

emente Francisco Ferrêira
A&C Eventos Eireli
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