
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2015 
 

ATA DA REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE 
PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e cinco 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 e julgamento dos envelopes de 
propostas de preço e documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial SRP nº. 
21/2015, que tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
equipamentos de informática (Racks, KVM, Servidores, Sistema de Armazenamento, 
Switches SAN, Software e Hardware de Backup) para atender as necessidades do Senac-
DF. Compareceram ao Certame as empresas: CPD - Consultoria, Planejamento e 
Desenvolvimento de Sistemas Ltda representada pelo Senhor Pedro Carvalho Franco de 
Abreu, RG nº 2.403.732 SSP/DF; Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda 
representada pelo Senhor Márcio Jose Rosa Gomes, RG nº 983.531 SSP/DF. Iniciando os 
trabalhos, o Pregoeiro informou o resultado da Avaliação Técnica, quanto à análise das 
propostas dos licitantes, no qual foi constatado que as empresas atenderam as 
especificações técnicas. Em sequência iniciou-se a fase de lances: 
Lances: 

Empresa Lances (R$) 
Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda Sem lance 
CPD - Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 7.328.199,10 
Concluída a fase de lances foi aberto o envelope contendo as documentações. A 
Comissão informou que para efeito de julgamento seria considerada a data da abertura 
da 1ª sessão dia 18/06/2015. Na ocasião procedeu vistas, seguidas de rubricas dos 
referidos documentos pelos licitantes presentes. Sendo declarada vencedora a empresa           
, no valor de R$ 7.328.199,10 (sete milhões trezentos e vinte e oito mil cento e noventa 
e nove reais e dez centavos). Neste momento o Pregoeiro indagou aos presentes se 
havia intenção de recurso, no qual o representante da empresa Decision Serviços de 
Tecnologia da Informação Ltda manifestou o seguinte “(...) manifesto intenção de 
recurso, por não atendimento pela proposta técnica da empresa CPD Informática, dos 
seguintes itens, entre outros 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8”. O representante da 
empresa CPD - Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 
manifestou o seguinte “(...) manifesta intenção de recurso contra proposta da empresa 
Decision em razão de não atender aos itens 6.11, 7.1.1, 7.1.11, 7.2.23 dentre outros 
que serão demonstrados na peça recursal”. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro 
declarou encerrada a sessão, 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 

 
 

CPD - Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 
 
 
Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda 
 


