
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2016  ATA DA REUNIÃO PARA RESULTADO DA DILIGÊNCIA E CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DE CERTAME  Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro do mês de outubro de 2016, foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, localizada no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para resultado da diligência e convocação para reabertura de certame referente ao Pregão Presencial nº. 19/2016, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reprografia e impressão, com franquia de 150.000 cópias ao mês, com fornecimento de equipamentos em linha de fabricação, operador, manutenção, suporte técnico, assistência técnica, treinamento de pessoal, com todos os insumos necessários a execução dos serviços, inclusive papel, e serviço de encadernação, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. O certame licitatório teve sua abertura dia 19/10/2016, reunião em que foram recebidos os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentos de habilitação, a Comissão procedeu vistas dos documentos e propostas, seguidas de rubricas, numerando as respectivas páginas e disponibilizando para os licitantes. Ocorre que no retorno das propostas após as vistas dos licitantes, constatou-se que a proposta apresentada pela Empresa Onyx Solution Comércio e Representação Ltda, não estava entre as propostas das demais licitantes. A Comissão verificou, sem sucesso, na sala e nos referidos documentos, sobre a referida proposta. Os acontecimentos foram registrados na Policia Civil do Distrito Federal, por meio da ocorrência n.º 131042/2016 DICOE, que será liberada após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Diante do exposto, a Comissão solicitou uma nova proposta para a licitante com o objetivo de compor o processo, em função da lacuna ocorrida, uma vez que a proposta, foi suprimida, sem a manifestação sobre o resultados da licitação aos licitantes. Com o intuito de minimizar os riscos de uma futura inexecução contratual, tendo em vista que a empresa Milênio Gráfica e Papelaria Ltda apresentou uma proposta com valor muito abaixo dos demais licitantes, impossibilitando a apresentação de lances, diante dos fatos a Comissão solicitou a licitante que apresentasse planilha de formação de custos, com o objetivo de comprovar a exequibilidade de sua proposta. Na diligência a Comissão constatou que a licitante somente fazia a previsão de 1 (um) operador no qual totaliza os custos no montante de R$ 2.855,03 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos). Ignorando o fato de que para se operacionalizar os serviços são necessários no mínimo dois postos de trabalho, para cumprir o horário de atendimento que deverá ser do período de 08:00 às 20:00hrs, conforme alínea “b” do inciso XVI da Cláusula Terceira do Contrato, Anexo IV do Edital, desta forma a Comissão constatou que a empresa não teria condições de executar sua proposta, sendo desta forma desabilitada. Diante do exposto, convocamos os licitantes participantes do processo licitatório para a reabertura do Certame que ocorrerá às 10 horas do dia 27 de outubro de 2016 no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira declarou encerrada a sessão solicitou aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeira  
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