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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 13/2015 
 
 
ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 

PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
Às dez horas e dez minutos do dia três 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 referente ao Pregão Presencial SRP nº. 13/2015, que tem como objeto o registro de 
preços para a eventual aquisição de Scanner para atender as demandas e necessidades dos cursos 
do Senac-DF. Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda representada pelo Senhor Glayson 
Souza Santana, RG nº 0.940.393.484 SSP/BA; APPService Tecnologia da Informação Eireli sem 
representante devidamente credenciado; Nathan’s Comercial Ltda representada pela Senhora Anne 
de Souza Muniz, RG nº 2.301.468 SSP/DF; Microtécnica Informática Ltda representada pelo Senhor 
Francis Michel do Nascimento, RG nº 5.060.449.922 SSP/RS. Posteriormente, o Pregoeiro declarou 
encerrada a fase de credenciamento e passou a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços. Foi convocado o Weslei Braga da Silva do Núcleo de Informática Gerencial para analise das 
propostas, no qual foi constatado que a empresa APPService Tecnologia da Informação Eireli não 
preencheu o modelo sumário de comprovação técnica, não sendo possível a avaliação dos 
equipamentos, tendo sua proposta desclassificada. A empresa Nathan’s Comercial Ltda não 
atendeu as especificações técnicas do item 1.2, pois a empresa apresentou o scanner para 
documento A4 e não para A3 conforme solicitado em edital. As demais empresas atenderam as 
especificações técnicas. Posteriormente foram informados os preços, conforme constam na tabela 
abaixo: 
Propostas: 

ITEM 1.1 – SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA A4 
EMPRESA PROPOSTA(R$) SITUAÇÃO 

APPService Teconologia da Informação Eireli 122.263,20 Desclassificado 
Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda 420.782,40 Classificada 

Nathan’s Comercial Ltda 210.000,00 Classificada 

Microtécnica Informática Ltda 140.700,00 Classificada 

 
ITEM 1.2 – SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA A3 
EMPRESA PROPOSTA(R$) SITUAÇÃO 

APPService Tecnologia da Informação Eireli 423.996,00 Desclassificado 
Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda 1.548.356,70 Classificada 

Nathan’s Comercial Ltda 315.000,00 Classificada 

Microtécnica Informática Ltda 346.800,00 Classificada 

Em sequência procedeu-se vistas, seguidas de rubricas nas referidas propostas e em ato continuo 
iniciou-se a fase de lances: 

ITEM 1.1 – SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA A4 

EMPRESA LANCES (R$) 
Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda Sem lance 
Nathan’s Comercial Ltda Sem lance 
Microtécnica Informática Ltda 140.100,00 
 

ITEM 1.2 – SCANNER COM MESA DIGITALIZADORA A3 
EMPRESA LANCES (R$) 

Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda Sem lance 
Microtécnica Informática Ltda 345.600,00 
Concluída a fase de lances foram abertos os envelopes contendo as documentações. Após a análise 
verificou-se que: a) Microtécnica Informática Ltda não apresentou prova de inscrição no Cadastro 
de Contribuintes Estadual ou Municipal e prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, conforme item 6.1.4 alínea b e c, sendo 
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inabilitada; b) Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda atendeu às exigências editalícias, 
sendo habilitada; c) Nathan’s Comercial Ltda atendeu às exigências editalícias, sendo 
habilitada. Na ocasião procedeu-se vistas, seguidas de rubricas dos referidos documentos pelos 
licitantes presentes. O pregoeiro utilizou da prerrogativa do item 7.20 do edital negociando com as 
empresas, visto que os valores apresentados na proposta estavam acima do valor estimado, no 
qual o representante da empresa Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda, alegou que o 
valor máximo que pode chegar é de R$ 1.306.425,90 e a empresa Nathan’s Comercial Ltda, alegou 
que o valor máximo que pode chegar é de R$ 204.000,00. Sendo declarada vencedora a empresa 
pelos seguintes preços: 
Item Licitante Valor R$ 
1.1 Nathan’s Comercial Ltda 204.000,00 
1.2 Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços Ltda 1.306.425,90 

Neste momento o Pregoeiro indagou ao presente se havia intenção de recurso, no qual o 
representante da empresa Microtécnica Informática Ltda manifestou o seguinte “manifestamos 
intenção de recorrer contra nossa inabilitação, tendo em vista que o documento exigido na letra “b” 
do item 6.1.4 é público e pode ser emitido na internet. Ademais, os valores ofertados pelas 
empresas remanescentes estão com valores acima do preço de mercado, representando gastos 
excessivos ao Senac/DF”. O representante da empresa Paper Tech Tecnologia Soluções e Serviços 
Ltda manifestou o seguinte “justificando o preço do item 1.2 ser acima do estimado, pois o produto 
ofertado por nossa empresa é de marca diferente e com características superiores aos cotados 
pelas concorrentes, que posem ser comprovados através de analise técnica e pesquisa de 
mercado”. A representante da empresa Nathan’s Comercial Ltda manifestou o seguinte “ a 
empresa Nathan’s ofereceu para o item 1.1, scanner da marca Fujitsu, modelo FI – 7260. Em fase 
de negociação a empresa ofertou lance de R$6.800,00 valor compatível com o mercado de 
scanners da marca Fujitsu, e valores estimados no processo licitatório. Cumpre ressaltar que o 
equipamento ofertado pela empresa Nthan’s é superior ao produto Avision ofertado pela empresa 
Microtécnica, ora desclassificada por motivo de falta de documentação solicitada nos termos do 
edital” 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. 
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