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CONCORRÊNCIA Nº 09/2017  ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia quatro de maio de dois mil e dezessete, 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 recebimentos dos envelopes contendo os documentos para habilitação e proposta de preços e abertura e julgamento da documentação apresentada na Concorrência Nº 09/2017 que tem como objeto a concessão de uso de espaço físico, para a exploração de serviço de lanchonete, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Iniciando os trabalhos, a Presidente da Comissão explicou a norma de licitação e contratos do Senac, (Resolução Senac n. º 958/2012) e informou a importância da aquisição do objeto a ser licitado. Compareceu ao Certame a empresa: Elisabete Silverio sem representante devidamente credenciado. Iniciando os trabalhos, a Comissão utilizou-se da faculdade prevista no item 7.7, do edital, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente das propostas financeiras, classificando os proponentes, e só então proceder à abertura do envelope da habilitação da licitante classificada como o primeiro maior preço, conforme art. 16 da Resolução Senac n. º 958/2012. Passou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, momento no qual foram informados os preços conforme a seguir: 
ITEM UNIDADE ELISABETE SILVERIO 

1 Taguatinga 1.200,00 
Na análise da documentação, verificou-se que a empresa Elisabete Silverio atendeu as exigências editalícias, sendo declarada vencedora: 

ITEM UNIDADE VALOR (R$) EMPRESA 
1 Taguatinga 1.200,00 Elisabete Silverio 

A Presidente indagou aos presentes se havia intenção de recurso, no qual não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião sendo solicitado aos membros da CPL e aos licitantes presentes que assinassem a Ata.     Weslane de Oliveira Santos Presidente  
   Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  


