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SsÍyiço t{rciolal do Âprondiz00om do Cooporâtiyismo no Estado dê Goiás

Av H com Ruâ I4, no 550, Jârdrm Goiás-Go ânia-G0-CÊP 7481G070 - Fone: (62) 3240-8gD / Far 1m213240 8302 /

sEscooP/Go
ATA DE REABERTURA E JUTGAMENTO DO PROCESSO TICITATÓRIO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 OO9/ÀO2L

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, novos e de primeiro uso, em
atendimento às necessidades do SESCOOP/GO, conforme condições e especificações
constantes no Anexo I do Edital.

Aos dez dias de agosto de dois mil e vinte e um, às 13h45min, na sede do SESCOOP/GO,
localizada na Avenida H, com Rua 14, ne 550, Jardim Goiás - Goiânia/GO, reuniram-se o
Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio do SESCOOP/GO, designados pela portaria ne 01
de 04 de janeiro de 2o2L e a Assessoria Jurídica do sESCoop/Go para reabertura do pregão
Presencial ns oo9l202L, do TlPo MENOR PREçO PoR trEM. compareceram a esta sessão as
seguintes empresas e seus respectivos representantes: Gabriel Guimarães de Oliveira inscrita
no CNPJ/MF sob o ns 2O.9t9,337 /OOO1-04, neste ato representada por Geovane Kennedy da
silva, inscrito no cPF sob o ns 045. :l*+. ***-89 e R.p. de oliveira produtos Eireli inscrita no
CNPJ/MF sob o ne 73.729.630/0001-43, neste ato representada por Josias Luiz do Brasil
Guimarães, inscrito no cPF sob o ne 597. **'*. **+-91, Publitek Tl recnologia Ltda inscrita no
CNPJ/MF sob o ne 4O.192.O97/OO01-29, neste ato representada por Rogério Arantes
Rodritues, inscrito no cPF sob o ne 857. ***. ***-04. o pregoeiro abriu a sessão. Em seguida,
o pregoeiro informou sobre a realização de nova análise da documentação de habilitação,
momento em que foi constatada que a certidão estadual apresentada pela empresa Gabriel
Guimarães de oliveira constava número de cNpJ diverso do indicado na proposta e demais
documentos. Destaca-se que a fase de apresentação de documentos da habilitação foi
realizada no dia 28 de julho de 2o2L, mediante entrega de envelopes lacrados e que os
documentos analisados em sessão realizada no dia 30 de julho de 2oz7 foram vistados por
todos os presentes, não havendo considerações. Desta forma, não havendo a possibilidade de
inclusão de novo documento, razão pela qual o vício em questão não poderá ser sanado, o
Pregoeiro desclassificou a proposta da referida empresa, convocando as segundas colocadas
em seus respectivos itens, negociando diretamente os valores ofertados na sessão anterior,
ocorrendo que a empresa Publitek Tl Tecnologia Ltda para o item ll, manteve o valor ofertado
na última rodada de lances, sendo declarada vencedora pâra este item pelo valor unitário de
Rs 1.097,00 (mil e noventa e sete reais) e valor total Rs 7.679,00 (sete mil seiscentos e
setenta e nove reaisl, para o item lll, a empresa ofertou o valor unitário de Rs 32o,oo
(trezentos e vinte reais) e valor total de RS 3.zoo,oo (três mil e duzentos reais), perfazendo
o total arrematado nesta licitação no valor de RS 70.279,00 (setenta mil e duzentos e setenta
e nove reais). Quanto à empresa R.p. de oliveira produtos Eireli para o item lv, ofertou o
valor unitário de Rs 395,00 (trezentos de noventa e cinco reais) e total de R$ 11.g50,00 (onze
mil e oitocentos e cinquenta reais), perfazendo o total arrematado nesta licitação no valor de
RS 103.410,00 (cento e três mil e quatrocentos e dez reais). As licitantes ficam cientes que
deverão apresentar ao sEscooP/Go, nova proposta de preços, com o valor estabelecido após
negociação direta, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar dessa sessão, nos termos do item
8.20 do Edital. Fica aberto o prazo para apresentação de eventual recurso, de até 02 (dois)
dias úteis a contar dessa sessão, nos termos previstos no item 9.4 do Edital. As licitantes
presentes renunciaram ao direto de interpor recurso, mantendo-se apenas esse direito em
relação às licitantes ausentes. o pregoeiro ressaltou que o sEscoop/Go preza pela lisura,
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sEscooP/Go
transparência e pubricidade de seus atos, motivo pero quar rearizou a reabertura da presente
sessão visando a conformidade do processo licitatório su pramencionado. Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes. As ricitantespresentes receberam uma cópia desta Ata que será, também, pubricada no site do
SESCOOP/GO. Encerrou-se a sessão às 14h17min.
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Eq u ipe de ApoioP goe

e n Pereira
Equipe de Apoio

Rogéri tes Rodr es
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Gabriel Guimarães de Oliveira

\)a

Amanda Peixoto Mendanha
Assesso ria Jurídica do SESCOOp/GO

Josias Lu do Brasil Guimarães
R.P. de Oliveira Produtos Eireli

e

Soíviço Í{.cioÍ!l d. Aprondiuâgon do CoopêÍativismo no Eí.do dê Goiár
Av. H com Rua 14,no 550, Jadim Goiás Goiánia-co CtP?4810-070 Foner (62) 3240 SSm / Far (t62) 32a0-8S2 / E mait: sescoopgo@sescoopgo.coop br www.{oiâscoopGrfl tivo.coop.bÍ

1

L-,.'

-lI--4

Í

{

I


