
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2016 
 

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

 
Às dez horas e quinze minutos do dia doze do mês de abril de 2016, 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. 
06/2016, que tem como objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
equipamentos de informática (Servidores) para atender as necessidades dos 
Restaurantes Escola 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; MCOM Tecnologia 
Ltda via correspondência. Posteriormente, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de 
credenciamento e passou a abertura do envelope contendo as propostas de preços, 
momento no qual foram informados os preços, conforme constam na tabela abaixo: 
Propostas 

Empresa Valor (R$) 
CPD - Consultoria, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 48.033,75 
MCOM Tecnologia Ltda 46.592,75 
Foi convocado o Weslei Braga da Silva do Núcleo de Informática Gerencial para analise 
das propostas, no qual foi constatado que não daria tempo para efetuar a analise. Sendo 
assim o Pregoeiro informou que a sessão seria suspensa para analise, sendo reaberto o 
certame dia 14/04/2016 às 15:00 horas. 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 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 
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Pregoeiro 

 

 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Membro 
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Membro 
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