ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
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
10h, a abertura dos envelopes de “Proposta Comercial” e “Habilitação” referente ao processo licitatório
Pregão Presencial nº 010/2021, cujo objeto é a “Contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados para manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica do sistema de ar
condicionado central, splits, fancoletes, fan-coils, dutos, chilers e bombas, bem como emissão de laudo
oficial relativo a qualidade do Ar do edifício Sede do Sescoop/MG”.
A sessão do referido Pregão ocorreu na sala de reuniões do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 771,
sala de treinamentos, 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 dos representantes das empresas licitantes, 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.
Participaram do Pregão as empresas e os respectivos representantes credenciados, abaixo descritos:
Empresa(s)
Representante(s)
Identidade
CPF
Tecno Temp Comércio, Instalação e Ivan Chaves dos M-705.428 – 379.282.366Manutenção Ltda. – EPP – CNPJ Santos
SSP/MG
72
03.887.016/0001-56
A empresa Manoel Conrado de Oliveira – ME, CNPJ 23.469.587/0001-88 entregou os envelopes nº 01
(Proposta de Preço) e 02 (Habilitação), mas, não enviou representante para participar da sessão.
Abertos os envelopes de proposta comercial, o Pregoeiro conferiu os preços ofertados e efetuou a leitura e
anotação das propostas, nos termos do item 7.3 do edital conforme abaixo descrito:
Ordem
Empresa(s)
Valor (R$)
1
Tecno Temp Comércio, Instalação e Manutenção Ltda. – EPP
R$ 36.000,00
2
Manoel Conrado de Oliveira – ME
R$ 37.000,00
Conforme previsto no edital, o senhor pregoeiro deu início a rodada de lances verbais, sendo anotados os
seguintes preços ofertados:
Tecno Temp
Manoel Conrado
Comércio, Instalação
Empresa
de Oliveira – ME
e Manutenção Ltda.
– EPP
Vr. inicial (R$)
R$ 37.000,00
R$ 36.000,00
1ª Rodada:
S/L
R$ 35.000,04
Após a condução de rodadas de lances verbais, 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:
Empresa(s)
Valor Global
Tecno Temp Comércio, Instalação e R$ 35.000,04
Manutenção Ltda. – EPP
1

A licitante foi então indagada 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 do envelope de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar, sendo
seus documentos rubricados pela comissão e pelos representantes presentes.
O licitante foi então indagado pelo Pregoeiro sobre a eventual intenção de recorrer referente a fase de
habilitação (envelope nº 02), não havendo manifestação de interposição de recurso.
O senhor Pregoeiro declarou que a empresa foi habilitada e, portanto, vencedora da licitação.
O senhor Pregoeiro encerrou a sessão informando que a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo
máximo de 01 dia útil, ou seja, até às 17h30 do dia 08/07/2021, a nova proposta indicando os novos valores
ofertados, com percentual proporcional aplicado. Os representantes signatários desta Ata rubricaram as
propostas e a documentação das empresas.
O senhor Pregoeiro informou que o processo será encaminhado para homologação para posterior
encaminhamento do contrato para assinatura nos termos do Edital.
Belo Horizonte, 06 de julho de 2021

Robert Martins Santos
PREGOEIRO
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