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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 

 
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 013/2021, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada em serviços de 
telefonia fixa, contemplando Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC na modalidade LOCAL-FIXO-FIXO e 
FIXO-MÓVEL e LDN – LONGA DISTÂNCIA NACIONAL FIXO-FIXO e FIXO-MÓVEL para o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG”. 
A sessão do referido Pregão ocorreu na sala de reuniões do Sescoop/MG, localizada na Rua Ceará, nº 771, 5º 
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 Adalgisa Cardoso Silva. 
A sessão foi iniciada com o credenciamento do representante de uma única 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 IV do edital. 
Participou do Pregão a empresa e o respectivo representante credenciado abaixo: 

Empresa(s) Representante(s) Identidade CPF 

Telefônica do Brasil S/A – CNPJ 
02.558.157/0001-62 

Rodrigo Rocha Ribeiro MG 6094009 – 
SSP/MG 

043.738.356-32 

Aberto o envelope 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. Após análise da proposta, o senhor pregoeiro 
perguntou ao representante da empresa Telefônica do Brasil S/A sobre a possibilidade de redução do valor. 
O representante apresentou novos valores para os itens conforme abaixo: 

ITEM VALOR INICIAL VALOR NEGOCIADO 

Item 01 DE: R$ 2.740,32 PARA: R$ 2.283,60 

Item 02 DE: R$ 1.465,20 PARA: R$ 1.386,00 

Item 03 DE: R$ 4.116,60 PARA: R$ 3.567,72 

Item 04 DE: R$ 745,92 PARA: R$ 725,76 

Item 05 DE: R$ 1.800,00 PARA: R$ 0,00 

VALOR GLOBAL DE: R$ 10.868,04 PARA: R$ 7.963,08 

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 Telefônica do Brasil S/A, sendo seus 
documentos rubricados pela comissão e pelo representante presente.  
O senhor Pregoeiro declarou que a empresa foi habilitada e foi então indagada, novamente, 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 a empresa 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 04/08/2021, a nova proposta comercial indicando os 
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novos valores ofertados, com percentual proporcional aplicado. Os representantes signatários desta Ata 
rubricaram as propostas e a documentação da empresa. 
O senhor Pregoeiro informou que o processo será encaminhado para homologação para posterior 
encaminhamento do contrato para assinatura nos termos do Edital. 
 
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2021 
 
 
Robert Martins Santos 
PREGOEIRO 
 
 
Equipe de apoio: 
 
 
Adalgisa Cardoso Silva   Lucas Cotta Lage 
Equipe de Apoio da CPL                              Equipe de Apoio da CPL    
 
 
Representantes: 
 
 
Rodrigo Rocha Ribeiro 
Telefônica do Brasil S/A  
CNPJ 02.558.157/0001-62 
 
 
 
 


