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ATA DE REABERTURA E JUTGAMENTO DO PROCESSO LICITATóRIO
MODAIIDADE PREGÃO PRESENCIAL N9 OO9I2O2T

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

1 Aos trinta dias de julho de dois mil e vinte e um, às 09h35min, na sede do SESCOOP/GO,

2 localizada na Avenida H, com Rua 14, ns 550, Jardim Goiás - Goiánia/GO, reuniram-se o
3 Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio do SESCOOP/GO, designados pela Portariâ ns 01
4 de 04 de janeiro de 2027 e o Analista Advogado do SESCOOP/GO para reabertura do Pregão
5 Presencial nc OO9{2O2L, do TIPO MENOR PREçO POR ITEM. Compareceram a esta sessão as

6 seguintes empresas e seus respectivos representantes: Gabriel Guimarães de Oliveira inscrita
7 no CNPJ/MF sob o ne ZO.9t9.337|OOO1-04, neste ato representada por Geovane Kennedy da
8 Silva, inscrito no CPF sob o ne 045. ***. ***-89 e R.P. de Oliveira Produtos Eireli inscrita no
9 CNPJ/MF sob o ne 73.729.630/0001-43, neste ato representada por Josias Luiz do Brasil

10 Guimarães, inscrito no CPF sob o n9 597. +*+. ***-91. O Pregoeiro abriu a sessão. Em seguida,
7L passou-se a abertura dos envelopes de Habilitação das empresas classificadas em 19 lugar em
72 cada lote. Após a conferência dos "Documentos de Habilitação", foi identificado a ausência da
13 insçrição estadual da empresa Gabriel Guimarães de Oliveira, o que foi suprida pela Comissão
74 de licitação mediante consulta pública em site oficial, conforme previsão do item 6.6 do Edital.
15 Ato contínuo, os documentos foram passados para vistas dos representantes das licitantes
L6 presentes e em seguida foi aberta oportunidade para considerações a respeito da
!7 documentação. Nada foi relatado. Diante da conformidade às exigências do Edital, o Pregoeiro
18 declarou vencedoras deste certame as seguintes empresas: R.P. de Oliveira Produtos Eireli
19 para o item l, pelo valor unitário de RS 9.000,00 (nove mil reais) e total de RS 90.000,00
20 (noventa mil reais) e para o ltem V, pelo valor unitário de RS 156,00 (cento e cinquenta e seis
27 reais) e total de RS 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta reais), perfazendo o total de R$

22 91.560,00 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta reais). Gabriel Guimarães de Oliveira
23 para o item ll, pelo valor unitário de RS 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais) e total de R$

24 7.665,00 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reias), para o item lll, pelo valor unitário de
25 R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e total de RS 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e
26 para o item lV, pelo valor unitário de RS 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) e total de
27 RS 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais), perfazendo o total de RS 18.815,00
28 (dezoito mil e oitocentos e quinze reaisl. Publitek Tl Tecnologia Ltda para o item Vt, pelo
29 valor de RS 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), para o item Vtt o valor de R$

30 1.500,00 (mil e seiscentos reais), para o item Vlll pelo valor de RS 25.800,00 (vinte e cinco
31 mil e oitocentos reais) e para o item lX pelo valor de RS 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
32 perfazendo o totalde RS 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). As licitantes
33 ficam cientes que deverão apresentar ao SESCOOP/GO, nova proposta de preços, com o valor
34 estabelecido ao final da fase de lances, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar dessa sessão,
35 nos termos do item 8.20 do Edital. Fica aberto o prazo para apresentação de eventual recurso,
36 de até 02 (dois) dias úteis a contar dessa sessão, nos termos previstos no item 9.4 do Edital.
37 As licitantes presentes renunciaram ao direto de interpor recurso, mantendo-se apenas esse
38 direito em relação às licitantes ausentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
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ata que será assinada por todos os presentes. As licitantes presentes receberam uma cópia
desta Ata que será, também, publicada no site do SESCOOP/GO. Encerrou-se a sessão às

11h29min.

o A n Pereira5 n es

regoei ro Eq u ipe de Apoio

Felipe e ra sa Silva
An alista Advogad o do SESCOOP/Go
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