
 
 

 

 
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO Nº 007/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
Objeto: Contratação de empresa especializada em “TI” para contrato de manutenção preventiva, corretiva e 
evolutiva em hardware e software dos servidores da marca HP/3COM/Aruba, incluindo peças e mão de obra 
necessária para atendimento destes equipamentos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
de Minas Gerais – Sescoop/MG. 
 
Data: 21/05/2021 Horário: 14h00 
 
Na data e horário acima mencionados, reuniram-se na sala de reuniões do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 
771, 2º andar, Bairro Funcionários, Cidade Belo Horizonte/MG, os signatários desta ata, com os seguintes objetivos: 
Recebimento dos envelopes Nº 01 (PROPOSTA DE PREÇO) e Nº 02 (HABILITAÇÃO). 
Apresentaram os envelopes supracitados a empresa Procedata Informática Ltda. 
Nos termos do item 3 do edital, a sessão foi iniciada com o credenciamento da representante da empresa licitante, 
Sr.ª Kelle Cristina Alves Ribeiro, Carteira de Identidade nº M-6.593.948 e CPF nº 919.265.646-34. 
Aberto 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: 
Valor Unitário do item 1: R$ 8.490,00 
Valor Total do item 1: R$ 101.880,00 
Preço por horas excedentes às 5h contratadas: R$ 280,00 por hora 
Considerando a apresentação de apenas uma proposta e por se tratar de repetição de licitação (processo anterior: 
pregão 003/2021) o Sr. Presidente deu continuidade ao certame e perguntou à empresa licitante sobre a possibilidade 
de conceder algum desconto no item 1 para o Sescoop/MG. Após análise, a representante da empresa concedeu 
desconto de aproximadamente 15% do valor apresentado, sendo anotados os seguintes valores: 
Valor Unitário do item 1: R$ 7.200,00 
Valor Total do item 1: R$ 86.400,00 
O preço por horas excedentes às 5h contratadas permaneceu em R$ 280,00. 
O licitante foi então indagado pelo Presidente 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, sendo seus documentos rubricados pela 
comissão e pelo representante presente. 
O licitante foi então indagado pelo Presidente sobre a eventual intenção de recorrer referente a fase de habilitação 
(envelope nº 02), não havendo manifestação de interposição de recurso. 
Após análise dos documentos de habilitação, a empresa foi considerada habilitada e, portanto, vencedora da licitação. 
O Sr. Presidente encerrou a reunião informando ao licitante vencedor que deverá apresentar, no prazo máximo de 01 
dia útil, ou seja, até às 17h30 do dia 24/05/2021, a nova proposta indicando os novos valores ofertados, com percentual 
proporcional aplicado ao item 1. 
 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2021. 
 
 
Robert Martins Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Felipe de Almeida Lima 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Kelle Cristina Alves Ribeiro 
Procedata Informática Ltda. 
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