
SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIÀS

sEscooP/Go

PREGÃO PRESENCTAL Np 003/2021 SESCOOP/GO
ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCTAL OO3/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO, torna
público para conhecimento dos interessados, esclarecimentos sobre questionamento apresentados até

o presente momento, relativos ao Pregão Presencial OO3/202t.

Questionamento I

"Se já exíste umo empreso reolizondo esse tipo de seNiços poro o Sescoopgo? Se Sim, quol o volor otuol
dos serviços?"

Resposta: Hoje o SEScooP/GO conta com serviços de arquivologia, contratados por meio do Pregão
presencial OO3/2OL9 cuja ata encontra-se publicada no nosso portal, podendo ser acessada por meio

do lin k httD://www.soiascooperativo.coop.br/ uivos/downloads/49757-ata-pp-03-2019-

7L732L4 nd entretanto, é necessário salientar que as atribuições e os requisitos do profissional quef
atualmente presta serviços em nossa sede são diferentes daqueles solicitados no Edital do Pregão

Presencial OO3/^OZL. Assim sendo, será a primeira contratação da categoria de assistente de arquivo

em nossa lnstituição.

Questi mento 2

"prestomos serviços em outros empresos com os nossos proÍissionois. Porém, não estõo explícitos nos

controtos em vigêncio. tsso serio um problemo em porticipor desse processo?"

Resposta: Para participar desse processo licitatório a empresa deverá cumprir expressamente o

estabelecido no Edital do Pregão Presencial OO3/202.1, especialmente:

3. DAS COND'çôES DE PART\C\PAçÁO

3.7. Poderõo porticipor deste certome quaisquer licitontes que comprovem possuir os requisitos

mínimos de quoliÍicoçõo exigidos no copítuto "DA HABILITAçÃO" e que tenhom especifícodo

como objeto sociol do empreso, expresso no estotuto ou controto socíol, atividode compotível

com o objeto deste Pregão.

E, mais:

6.7.4. QUAL'F\CAçÃOTÉCN\CA

a) Apresentar otestodo (ou decloroção) de copocidode técnico, expedido por pessoo iurídico de

direito público ou privodo, emitido preÍerenciolmente em popel timbrodo do emissor, devendo

estor dotodo, contendo o discriminoçõo dos serviços, olém de informoções que o licitonte

executou ou estó executondo, de formo sotisÍotória e/ou que não hoio nodo que o desobone,

atividode pertinente e compotível oo objeto deste procedimento licitotório, devendo, oinda,

constor os dados do licitonte: rozão sociol e o número do inscrição no cddostro Nocionol dos

Pessoos Jurídicos - CNPJ/MF, e os dodos do emissor: nome do pessoo iurídico, endereço,

teleÍone, nome completo e assinoturo do decloronte;

o.1) Será oceito otestodo fornecido em nome do empresa motriz ou do(s) eventuol(is)
e mpreso (s ) f i I io I (i s ).
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Sendo assim, desde que a empresa apresente documentos que comprovem possuir todos os requisitos
listados no Edital, não haverá qualquer limitação à sua participação no certame.

É o que temos a esclarecer até o momento

Goiânia - GO, 16 de fevereiro de 2027.
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Comissão de Licitação
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Comissão de Licitação
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