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ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO PRESENCIAL 005/2021 

 
 

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 005/2021. 

 
 

Questionamento 1 
 
“Gostaria de saber se o valor estimado do PR 005/2021” 
 
Resposta: O valor de referência obtido através de pesquisa de mercado para a referida licitação é: 
 
Valor Global: 172.360,33 (cento e setenta e dois mil e trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos). 

 
Questionamento 2 
 
“Vocês aceitam a autenticação de documentação via Cartório Azevedo 
Bastos https://www.azevedobastos.not.br/?” 
 
Resposta: Todos os documentos apresentados pelas empresas licitantes serão aceitos, desde que cumpram com o 
determinado no Edital do PP 005/2021, veja: 

 
“6. DA HABILITAÇÃO  
(...) 
6.2. Os documentos exigidos deverão ser apresentados:  
  
 
a) Em perfeitas condições de legibilidade e entendimento e dentro do prazo de validade neles expressos;  
 
b) Em original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica devidamente autenticada por tabelião de notas, 
por Junta Comercial, ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial, ou impresso através de pesquisas feitas 
em “sites” dos órgãos emitentes dos referidos documentos, à exceção:  
  
b.1) Do previsto no item 6.1.1, alínea “b”, que poderá ser apresentado em cópia simples;  
b.2) Das Certidões/Documentos que são expedidas ou podem ter a confirmação de sua autenticidade pela 
internet, estando a aceitação desses documentos condicionada à confirmação da sua validade. 
 
6.2.1. Serão igualmente aceitos como válidos, os documentos assinados por meio de certificado digital e/ou 
autenticados digitalmente, desde que sigam as regras previstas na legislação em vigor e seja possível a 
confirmação de sua autenticidade pela internet, sendo condição de sua aceitação.” 

 
 

Goiânia – GO, 20 de maio de 2021. 
 
 
 

Jullyano Martins Felipe Mendes 
Pregoeiro 

 
 

Luciana Pereira Martins dos Santos 
Comissão de Licitação 
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Comissão de Licitação 
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