ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
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 014/2021, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de Auditoria Interna feita por profissionais capacitados, buscando como referência, no que couber, às
disposições contidas no Decreto 3.591 de 06/09/00 - que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dá outras providências – constante de acompanhamento das atividades operacionais,
abrangendo as áreas administrativa (processos licitatórios, contratos e convênios), contábil, fiscal, pessoal e
informações disponibilizadas no portal da transparência para atendimento ao 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 das empresas, 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 as empresas e os respectivos representantes credenciados abaixo:
Empresa(s)
Representante(s)
Identidade
CPF
Inova
Auditoria
e
Consultoria Elias dos Reis de MG 107997/0-3
080.433.676-80
Empresarial
Eirelli
– Oliveira
CNPJ: 32.142.693/0001-43
AB
Auditores
e
Consultores Bruno Leonardo Ceolin MG 8.124.175
031.556.136-02
Associados
Ltda.
CNPJ: Ferrari
02.004.991/0001-06
JK Auditores Independentes S/S Ltda.
CNPJ: 01.466.254/0001-62

Fernanda Daniella de
Oliveira Vieira

MG 12.043.658

073.428.676-75

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 Mensal (R$)
Valor Anual (R$)
1
Inova Auditoria e Consultoria Empresarial Eirelli.
R$ 5.000,00
R$ 60.000,00
2
AB Auditores e Consultores Associados Ltda.
R$ 30.000,00
R$ 360.000,00
3
JK Auditores Independentes S/S Ltda.
R$ 12.316,00
R$ 147.792,00
Conforme previsto no edital, o senhor pregoeiro deu início a rodada de lances verbais, com intervalo mínimo
de R$ 300,00 (trezentos reis) porém, nenhum dos representantes manifestou interesse. O pregoeiro
perguntou se as licitantes presentes gostariam de registrar redução de valor na presente ata, somente a
empresa AB Consultores informou novo valor, conforme abaixo:
AB Auditores e
JK Auditores
Inova Auditoria e
Empresa
Consultores
Independentes S/S
Consultoria
Associados Ltda
Ltda
Empresarial Eirelli
Vr. inicial (R$)
R$ 360.000,00
R$ 147.792,00
R$ 60.000,00
1ª Rodada:
S/L
S/L
S/L
A empresa AB Auditores e Consultores Associados Ltda em negociação direta com o Pregoeiro, reduziu o
seu valor global ofertado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ficando classificada em 3º lugar na primeira
fase da licitação.
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Após o pregoeiro comunicar sobre a aceitação dos valores ofertados, a empresa participante foi declarada
classificada. As empresas foram indagadas 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 Inova Auditoria e Consultoria
Empresarial Eirelli, sendo seus documentos rubricados pela comissão e pelos representantes presentes.
A empresa AB Auditores e Consultores Associados Ltda, através do Sr. Bruno, solicitou constar em ata que
após análise da documentação de habilitação da empresa Inova Auditoria e Consultoria que a discrição dos
atestados técnicos é diferente do objeto da licitação e solicitou constar também que o índice de liquidez geral
apresentado pela empresa Inova consta como valor de cálculo ativo imobilizado e não realizável a longo
prazo. Solicitou ainda, constar em ata, que a empresa Inova, não apresentou o registro de vínculo
empregatício na carteira de trabalho. Informou ainda que há distorção quanto à declaração de vínculo
empregatício apresentada, uma vez que a primeira apresenta o cargo de auditor pleno e a segunda como
gerente de auditoria, sendo que na carreira de auditor, torna-se praticamente impossível, pois o período
mínimo é de 6 ano para alcançar o nível de gerência.
A Sra. Fernanda, representante da empresa JK Auditores Independentes S/S Ltda solicitou constar em ata
que a empresa Inova apresentou em seus atestados de capacidade técnica é diferente do objeto da licitação,
não atendendo ao item 10.4 do Edital.
O senhor Pregoeiro suspendeu a sessão para posterior publicação do resultado da 2ª fase (Habilitação).
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021

Robert Martins Santos
PREGOEIRO
Equipe de apoio:

Adalgisa Cardoso Silva
Equipe de Apoio da CPL

Lucas Cotta Lage
Equipe de Apoio da CPL

Representantes:

Elias dos Reis de Oliveira
Inova Auditoria e Consultoria Empresarial Eirelli
CNPJ 32.142.693/0001-43

Bruno Leonardo Ceolin Ferrari
AB Auditores e Consultores Associados Ltda.
CNPJ: 02.004.991/0001-06

Fernanda Daniella de Oliveira Vieira
JK Auditores Independentes S/S Ltda.
CNPJ: 01.466.254/0001-62
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