
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 14/2015 

 
 
ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

PROPOSTAS DE PREÇO 
 
 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia oito do mês de junho de 2015, foi 
aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA 
SUL TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA 
“C” – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para recebimento, abertura dos 
envelopes de propostas de preço referente ao Pregão Presencial SRP nº. 
14/2015, que tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
solução de rede local sem fio – Wi-Fi, englobando equipamentos, instalação, 
configuração, treinamento, assistência técnica “on site” e garantia para o Senac-
DF. Compareceram ao certame as empresas América Tecnologia de Informática e 
Eletroeletrônicos Ltda representada pelo Senhor Fábio Picolo Catelli, RG nº 
955.572 SSP/DF; Fast Help Informática Ltda representada pelo Senhor Lazaro 
Botelho Andrade Junior, RG nº 823.249 SSP/DF; Smartwave Networks do Brasil 
Ltda representada pelo Senhor Flavio Vargas Bernardo, RG nº 14.985.609 
SSP/ES. Posteriormente, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de 
credenciamento e passou a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, momento no qual foram informados os preços, conforme constam na 
tabela abaixo: 
 
Propostas 

Empresa Valor (R$) 
América Tecnologia de Informática e Eletroeletrônicos Ltda 967.041,87 
Smartwave Networks do Brasil Ltda 453.152,00 
Fast Help Informática Ltda 824.900,00 
Observou –se que as Empresas América Tecnologia de Informática e 
Eletroeletrônicos Ltda e Smartwave Networks do Brasil Ltda, apresentou 
demonstrativo com as comprovações técnicas em meio eletrônico, na forma de 
CD e Pen Drive, respectivamente. A empresa Fast Help Informática Ltda não 
apresentou o demonstrativo com as comprovações técnicas, no envelope da 
Proposta financeira, alegando por meio do seu representante que as 
comprovações estavam no envelope de Habilitação. O Pregoeiro verificou que o 
item 10 do Anexo I do Edital que orientava que a “LICITANTE deverá indicar 
deverá indicar junto a HABILITAÇÃO técnica os hardwares e softwares que 
atendam plenamente as especificações técnica contidas neste anexo da 
Especificação de Materiais e Serviços. Diante do exposto a Comissão abriu o 
envelope de documentação da licitante e retirou as comprovações técnicas, 
lacrando o em seguida. Foi convocado o Weslei Braga da Silva do Núcleo de 
Informática Gerencial para analise das propostas, no qual foi constatado que não 
seria possível a analise para a aceitação das propostas. Sendo assim o Pregoeiro 
informou que a sessão seria suspensa. Os envelopes contendo as documentações 
foram lacrados, sendo solicitado aos licitantes que rubricassem o lacre. Neste 
momento o Pregoeiro indagou dos presentes se havia intenção de acrescentar 
alguma consideração em ata, não houve manifestação. Nada mais havendo a 
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tratar o Pregoeiro declarou encerrada a sessão para analise das propostas, 
solicitou aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a 
presente Ata 
 
 
 
 
 

 Fabrício da Silva Gama 
Pregoeiro 

 

 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Membro 

 Tamires Silva Filho 
Membro 
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