
 
 

 

 

 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 
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 001/2021, cujo 
objeto é a “Aquisição de Notebooks e Microcomputadores para atendimento às demandas do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG”. 
A sessão do referido Pregão ocorreu na sala de treinamento 02 do Sescoop/MG, localizada na 
Rua Ceará, nº 771, 2º andar, Bairro Funcionários em Belo Horizonte/MG, tendo como Pregoeiro 
o Sr. Robert Martins Santos e como equipe de apoio os Srs. Lucas Cotta Lage e Amauri Alves de 
Andrade. 
A sessão foi iniciada com o credenciamento do representante da empresa licitante, 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 V do edital. 
Participaram do Pregão as empresas e os respectivos representantes credenciados, abaixo 
descritos: 

 
Abertos o envelope de proposta comercial, o Pregoeiro conferiu os preços ofertados e efetuou a 
leitura e as anotações, nos termos do item 7.3 do edital conforme abaixo: 
Notebooks 

  
Microcomputadores 

 
As propostas acima mencionadas após rubricadas pelas empresas licitantes foram encaminhadas 
para a Gerencia de Tecnologia da Informação para análise técnica e aceitabilidade das mesmas. 
Após análise das propostas pela Gerencia de Tecnologia da Informação, o senhor pregoeiro deu 
início a rodada de lances verbais, sendo anotados os seguintes preços ofertados oposta. 
 
 



 
 

 

 

 

LOTE 1 Notebooks  
LANCE MÍNIMO:  R$                 300,00   

Empresa 
Compit Soluções em TI 

Ltda - EPP 
Microtécnica Informática Ltda. 

Vr. inicial (R$)  R$         342.742,82   R$     301.564,90  

1ª Rodada:  R$         301.500,00   R$     301.200,00  

2ª Rodada:  R$         300.900,00   R$     300.600,00  

3ª Rodada:  R$         300.300,00   R$     300.000,00  

4ª Rodada:  R$         299.700,00   R$     299.400,00  

5ª Rodada:  R$         299.000,00   R$     298.700,00  

6ª Rodada:  R$         298.000,00   R$     297.700,00  

7ª Rodada:  R$         297.400,00   R$     297.100,00  

8ª Rodada:  R$         296.800,00   R$     296.500,00  

9ª Rodada:  R$         296.000,00   R$     295.700,00  

10ª Rodada:  R$         295.300,00   R$     295.000,00  

11ª Rodada:  R$         294.700,00   R$     294.300,00  

12ª Rodada:  R$         293.000,00   R$     292.600,00  

13ª Rodada:  R$         292.300,00   R$     291.900,00  

14ª Rodada:  R$         288.000,00   R$     287.500,00  

15ª Rodada:  R$         286.000,00   R$     285.500,00  

16ª Rodada:  R$         285.200,00   R$     284.900,00  

17ª Rodada:  S/L   R$                      -    

Após a condução de rodadas de lances verbais, por Lote, sempre a partir do representante da 
empresa com proposta de maior preço, em ordem decrescente de valor, respeitadas as 
sucessivas ordens de classificação provisória, o pregoeiro declarou a seguinte classificação: 

 
 

 
Considerando a apresentação de apenas uma proposta para o Item 2, o senhor pregoeiro 
perguntou se a empresa licitante Compit Soluções em TI Ltda – EPP poderia conceder algum 
desconto para o Sescoop/MG. Após análise, a representante concedeu desconto de 
aproximadamente 5,26% do valor apresentado, perfazendo o valor total de R$ 50.334,00 
Os licitantes foram então indagados pelo Pregoeiro sobre a eventual intenção de recorrer 
referente a fase comercial (envelope nº 01) e rodada de lances verbais, não havendo 
manifestação de interposição de recurso. Procedeu-se então a abertura dos envelopes de 



 
 

 

 

 

habilitação das empresas classificadas em primeiro lugar, para cada um dos Lotes, sendo seus 
documentos rubricados pela comissão e pelos representantes presentes. 
O senhor pregoeiro declarou que as empresas estão habilitadas e, portanto, vencedoras da 
licitação. 
O Pregoeiro encerrou a reunião informando que as licitantes vencedoras deverão apresentar, no 
prazo máximo de 01 dia útil, ou seja, até às 17h30 do dia 02/02/2021, a nova proposta indicando 
os novos valores ofertados, com percentual proporcional aplicado aos itens. Os representantes 
signatários desta Ata rubricaram a proposta e a documentação da empresa. 
O processo será encaminhado para homologação para posterior encaminhamento do contrato 
para assinatura nos termos do Edital. 
 
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021 
 
 
Robert Martins Santos 
PREGOEIRO 
 
Equipe de apoio: 
 
 
Amauri Alves de Andrade    Lucas Cotta Lage 
 
 
Representantes: 
 
 
Kelle Cristina Alves Ribeiro 
Compit Soluções em TI Ltda. - EPP. 
 
 
Gabrielle Cristina Leal Mendes 
Microtécnica Informática Ltda. 


