ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
TIPO: MENOR PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 001/2021, de 11/02/2021, 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 004/2021, cujo objeto é a “Contratação
de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, por demanda das ações virtuais ou presenciais para
disponibilização de sistema de inscrição, credenciamento, controle de acesso, geração de relatórios diversos, emissão e
envio de certificado para os participantes, sistematização de perguntas online durante os eventos, incluindo a cessão e
montagem de todos os equipamentos e equipe necessários para customização, operação e acompanhamento técnico
do sistema e apoio “in loco” durante os eventos, visando atender os eventos realizados anualmente pelo 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.
Lucas Cotta Lage e Felipe de Almeida Lima.
A sessão foi iniciada com o credenciamento das representantes das empresas licitantes, nos termos do item 3 do edital.
Participaram do Pregão as empresas e os respectivos representantes credenciados, abaixo descritos:

Empresas

Representantes

HBA Tecnologia Cons. e Serv. em Tec. da Inf. Ltda André Luiz de Oliveira
ME
Láuar Figueiró

Identidade
MG - 10.690.075

CPF
045.897.046-84

Aberto o envelope de proposta comercial, o Pregoeiro conferiu os preços ofertados e efetuou a leitura e anotação da
proposta para todos os Lotes, nos termos do item 7.3 do edital conforme abaixo:
Item
Empresa
Valor (R$)
1
HBA Tecnologia Cons. e Serv. em Tec. da Inf. Ltda. – ME
R$ 126.000,00
Após análise da proposta, o senhor pregoeiro perguntou ao representante da empresa HBA Tecnologia Cons. e Serv. em
Tec. da Inf. Ltda. – ME. sobre a possibilidade de redução do valor em aproximadamente 30%. O representante aceitou a
oferta, ficando o valor unitário em R$ 22.000,00 para cada um dos 4 eventos e o valor total em R$ 88.000,00.
Após o pregoeiro comunicar sobre a aceitação dos valores ofertados, a empresa participante foi declarada classificada e
indagada pelo Pregoeiro sobre a eventual intenção de recorrer referente a fase comercial (envelope nº 01), não havendo
manifestação de interposição de recurso.
Procedeu-se então a abertura do envelope de habilitação da empresa HBA Tecnologia Cons. e Serv. em Tec. da Inf. Ltda. –
ME, sendo seus documentos rubricados pela comissão e pelo representante presente.
O senhor pregoeiro declarou que a empresa está habilitada e, portanto, vencedora da licitação.
O Pregoeiro encerrou a reunião informando que a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 01 dia útil,
ou seja, até às 17h30 do dia 14/05/2021, a nova proposta indicando os novos valores ofertados, com percentual
proporcional aplicado ao item. 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, 13 de maio de 2021.
Robert Martins Santos
PREGOEIRO
Equipe de apoio:
Lucas Cotta Lage

Felipe de Almeida Lima

Representantes:
André Luiz de Oliveira Láuar Figueiró
HBA Tecnologia Cons. e Serv. em Tec. da Inf. Ltda. – ME

