
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 17/2016  ATA DA REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e seis do mês de agosto 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 
documentos de habilitação referente ao Pregão Presencial SRP nº. 17/2016, que tem 
como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de produtos de beleza, para 
atender as necessidades deste Senac-DF. Compareceu ao Certame a empresa: Branago 
Comércio de Máquinas Eireli representada pelo Senhor Bruno Sobral Oliveira, RG nº 
3.873.969 SSP/GO. Iniciando os trabalhos, a Pregoeira informou o resultado da Avaliação 
Técnica, quanto à análise das propostas dos licitantes, no qual foi constatado que as 
empresas atenderam as especificações técnicas, sendo aprovadas as amostras 
apresentadas. A Pregoeira informou as licitantes que as amostras já podem ser retiradas 
no SIA Trecho 3 Lotes 945/955, Brasília - DF. As amostras que não forem retiradas após 
15 (quinze) dias desta comunicação, serão descartadas, não cabendo às empresas 
requerê-las após esse prazo. Em sequência foram abertos os envelopes contendo as 
documentações. A Comissão informou que para efeito de julgamento seria considerada a 
data da abertura da 1ª sessão dia 03/08/2016. Na ocasião procedeu vistas, seguidas de 
rubricas dos referidos documentos pelos licitantes presentes. Sendo declaradas 
vencedoras as empresas: 

ITEM EMPRESA PROPOSTA(R$) 
01 Branago Comércio de Máquinas Eireli 27.720,00 
02 Branago Comércio de Máquinas Eireli 101.000,00 
03 Fornecedora de Aparelhos Eletro Técnicos Ltda 46.000,00 

Neste momento a Pregoeira indagou aos presentes se havia intenção de recurso, no qual não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar a Pregoeiro declarou encerrada a sessão, solicitou aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeiro  
  Teresa Cristina de Sá Pereira Membro  Tamires Silva Filho Membro   Branago Comércio de Máquinas Eireli   
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