ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
TIPO: MENOR PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 004/2019, de 02/09/2019, em atendimento ao
artigo 4º, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, representando neste ato o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais, promoveu nesta data, às 14h, a abertura dos envelopes de “Proposta
Comercial” e “Habilitação” referente ao processo licitatório Pregão Presencial nº 007/2020, cujo objeto é a “Contratação
de empresa para prestação de serviços de portaria “por demanda”, visando cobrir férias, licenças e demais recessos dos
porteiros do quadro próprio do Sescoop, a saber, posto de portaria de 12 horas, (12x36hs) de Segunda a Domingo,
inclusive feriados, para atendimento às necessidades do Edifício Sede e do Centro de Treinamento do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG”.
A sessão do referido Pregão ocorreu na sala de treinamentos do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 771, Bairro
Funcionários em Belo Horizonte/MG, tendo como Pregoeiro o Sr. Robert Martins Santos e como equipe de apoio os Srs.
Felipe de Almeida Lima e Lucas Cotta Lage.
A sessão foi iniciada com o credenciamento da(s) representante(s) da(s) empresa(s) licitante(s), nos termos do item 3 do
edital, bem como o recebimento da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, nos termos do item
6.4.1 e anexo IV do edital.
Participou do Pregão a empresa e o respectivo representante credenciado, abaixo descrito:

Empresas
Artebrilho Multserviços Ltda.

Representantes

Identidade

Cláudia Márcia de MG-3.229.573
Bellis Pinto
PC/MG

CPF
-

571.046.626-34

Aberto o envelope de proposta comercial, o Pregoeiro conferiu os preços ofertados e efetuou a leitura e anotação da
proposta, nos termos do item 7.3 do edital conforme abaixo:

Ordem
Empresa
1
Artebrilho Multserviços Ltda.

Valor (R$)
R$ 59.760,00

Considerando a apresentação de apenas uma proposta, o senhor pregoeiro perguntou se a empresa licitante poderia
conceder algum desconto para o Sescoop/MG. Após análise, a representante da empresa Artebrilho Multserviços Ltda.
concedeu desconto de aproximadamente 17% do valor apresentado, perfazendo o valor total de R$ 49.692,80, sendo:
Item 1: R$ 266,24 x 80 = R$ 21.299,20
Item 2: R$ 354,92 x 80 = R$ 28.393,60
Procedeu-se então a abertura do envelope de habilitação da empresa, sendo seus documentos rubricados pela comissão
e pelos representantes presentes.
Após análise dos documentos de habilitação, a empresa foi considerada habilitada e, portanto, vencedora da licitação.
O Pregoeiro encerrou a reunião informando ao licitante vencedor que deverá apresentar, no prazo máximo de 01 dia útil,
ou seja, até às 17h30 do dia 29/09/2020, a nova proposta indicando os novos valores ofertados, com percentual
proporcional aplicado a todos os itens. Os representantes signatários desta Ata rubricaram as propostas e a documentação
de todas as empresas.
Belo Horizonte, 28 de setembro de 2020.
Robert Martins Santos
PREGOEIRO
Equipe de apoio:
Felipe de Almeida Lima
Representantes:
Cláudia Márcia de Bellis Pinto
Artebrilho Multserviços Ltda.
07.655.416/0001-97

Lucas Cotta Lage

