ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
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, o recebimento e abertura dos envelopes
de “Proposta Comercial” e “Habilitação” referente ao processo licitatório Pregão Presencial nº 009/2021, cujo objeto é a
“Contratação de empresa especializada para criação, suporte homologação, documentação, criação de Dashboards de
BI, integração com outros sistemas/aplicativos e manutenções corretivas e evolutivas, que compreende a inclusão,
alteração ou exclusão de funcionalidades no Sistema de Informação Gerencial (SIG) atualmente utilizado no Sistema
Ocemg, bem como serviço de manutenção corretiva e evolutiva do Aplicativo Móbile do Cooperativismo em Minas, de
base híbrida (iOS e Android), construída com o framework atual ou superior”. 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.
Participou do Pregão a empresa e os respectivo representante credenciado, conforme abaixo:
Empresa(s)
Representante(s)
Identidade
CPF
TTY 2000 Tecnologia e Sistemas Ltda.
Dalton Leonel da Mata
MG-1.042.455 – 315.725.886-91
PC/MG
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:
Qtde de horas
Valor unitário
Valor Global
Item
Descrição
anual
da hora
Anual
“Estimado”
Técnica
“Estimado”
Manutenção Corretiva e Evolutiva do SIG (Sistema
01
de Informação Gerencial, Conforme Termo de
1.152 hs
R$ 130,00
R$ 149.760,00
Referência – Anexo I do Edital
Manutenção Corretiva e Evolutiva do Aplicativo do
02
Cooperativismo, Conforme Termo de Referência –
1.356 hs
R$ 147,00
R$ 199.332,00
Anexo I do Edital
O licitante foi então indagado 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 classificada, sendo seus documentos rubricados pela
comissão e pelo representante presente.
O licitante foi então indagado pelo Pregoeiro sobre a eventual intenção de recorrer referente a fase da 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 pregoeiro encerrou a reunião e o representante signatário desta ata rubricou a proposta e a documentação da empresa.
O pregoeiro informou que o processo será encaminhado para homologação para posterior encaminhamento do contrato
para assinatura nos termos do Edital.
Belo Horizonte, 10 de junho de 2021
Robert Martins Santos
PREGOEIRO
Equipe de apoio:
Lucas Cotta Lage
Representante:
Dalton Leonel da Mata
TTY 2000 Tecnologia e Sistemas Ltda.

Felipe de Almeida Lima

