
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2016  ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e sete 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 abertura e julgamento dos envelopes de documentos de habilitação 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. Compareceu ao certame a empresa Copiadora Universitária Ltda, representada pelo Senhor Miguel Ferreira de Oliveira, RG nº 710.343 SSP/DF. A empresa Copiadora Universitária Ltda apresentou a planilha de formação de custos. Foi aberto o envelope contendo as documentações da empresa Copiadora Universitária Ltda. Após análise verificou-se que a empresa não apresentou a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas conforme solicitado no item 6.1.4 alínea “a”, porém pode-se constar em todas as certidões, sendo habilitada. Foi indagado ao representante da empresa Copiadora Universitária Ltda, se haveria a possibilidade de abaixar o preço, no qual a empresa abaixou o valor para R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). A Presidente solicitou ao representante da empresa que ratificasse e rubricasse o valor da copia excedente em sua proposta, pois a mesma não poderia passar de 80% (oitenta por cento) do valor da cópia da franquia. A Presidente informou que estava aberto o prazo recursal, conforme item 10 do edital. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos membros da CPL que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeira  
  Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro   Copiadora Universitária Ltda 


