
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 03/2017   ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   Às dez horas e vinte minutos do dia dezessete do mês de abril de 2017, 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 da documentação da próxima colocada dos itens as empresas GL Eletro Eletrônicos Ltda e Nathan’s Comercial Ltda, referente ao Pregão Presencial SRP nº. 03/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de nobreaks, para atender as necessidades deste Senac-DF, tendo em vista ter sido efetuado diligência com a empresa Ana Claudia Honorato de Andrade ME, solicitando que a empresa indicasse no catálogo apresentado pelo fabricante, comprovação de cada item do Anexo I do edital – Especificações Técnicas, porém a empresa não respondeu, e no dia 27 de março de 2017, a Comissão solicitou que a empresa Ana Claudia Honorato de Andrade ME, apresentasse amostras dos itens 1, 2 e 3 até o dia 05 de abril de 2017, para que a área técnica analisasse se o produto atendia as especificações técnicas, porém a empresa não apresentou as amostras. Compareceu ao certame a empresa GL Eletro Eletrônicos Ltda representada pela Senhora Deolita Fonseca Moreno, RG nº 795.339 SSP/MA. Posteriormente, foram abertos os envelopes contendo as documentações. Após a análise verificou-se que a empresa Nathan’s Comercial Ltda apresentou o contrato social e o atestado de capacidade técnica sem autenticação, sendo inabilitada. A empresa GL Eletro Eletrônicos Ltda atendeu as exigências editalicias, sendo habilitada. Na ocasião procedeu-se vistas, seguidas de rubricas dos referidos documentos pelos licitantes presentes. Sendo declarada vencedora a empresa pelos seguintes preços:  
Item Licitante Valor R$ 

1 GL Eletro Eletrônicos Ltda 75.000,00 
2 GL Eletro Eletrônicos Ltda 52.500,00 
3 GL Eletro Eletrônicos Ltda 15.000,00 

 Neste momento a Pregoeira indagou ao presente se havia intenção de recurso, no não houve manifestação. 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 Pregoeiro  
  Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  
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