ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
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 016/2021, cujo objeto é a
“Contratação de empresa especializada em confecção de uniformes personalizados masculinos e femininos para
utilização dos funcionários do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais
– Sescoop/MG” conforme Termo de Referência – Anexo I e demais termos e condições estabelecidos no Edital, 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 Felipe de Almeida Lima.
A sessão foi iniciada com o credenciamento do(s) representante(s) da(s) empresa(s), 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:
Empresa(s)
Representante(s)
Identidade
CPF
A Exposição Roupas Ltda.
Alex Davi Francisco
MG-7.493.874
000.695.536-37
A empresa Mod’amont Eireli, CNPJ 04.750.901/0001-51, apresentou os envelopes de proposta de preço e de habilitação,
no entanto, não enviou representante para a 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:
LOTE 1
Ordem
Empresa(s)
Valor Global Anual
1
Mod’amont Eireli
R$ 46.770,00
LOTE 2
Ordem
Empresa(s)
Valor Global Anual
1
A Exposição Roupas Ltda.
R$ 88.956,00
Após análise das propostas, o pregoeiro e a equipe de apoio efeturaram correção na multiplicação do item 02
(Administrativo Feminino CALÇA) da empresa Mod’amont Eireli, passando de R$ 9.078,00 para R$ 9.072,00, ficando o
valor total da proposta de R$ 46.770,00 para R$ 46.764,00.
O Sr. pregoeiro informou que não houve rodada de lances e que permaneceram as propostas escritas, apresentadas
pelas empresas para os respectivos lotes.
Procedeu-se então a abertura do envelope de habilitação das empresas vencedoras para ambos os lotes, sendo seus
documentos rubricados pela comissão e pelos representantes presentes.
As empresas foram então indagadas pelo Pregoeiro sobre a eventual intenção de recorrer referente as fases comercial e
habilitação, não havendo manifestação de interposição de recurso.
O senhor Pregoeiro declarou que as empresas foram habilitadas e portanto, vencedoras da licitação.
O processo será encaminhado para homologação para posterior encaminhamento do contrato para assinatura nos termos
do Edital.
Belo Horizonte, 09 de novembro de 2021.

Robert Martins Santos
PREGOEIRO

Lucas Cotta Lage
Equipe de Apoio

Felipe de Almeida Lima
Equipe de Apoio
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Alex Davi Francisco
A Exposição Roupas Ltda.
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