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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 06/2017  ATA DA REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  Às dez horas e quinze minutos do dia treze do mês de junho 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 e julgamento dos envelopes de propostas de preço e documentos de habilitação, referentes ao Pregão Presencial SRP nº. 06/2017, que tem como objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada na locação de equipamentos destinados à execução de serviços de impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo a locação de impressoras e multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição, para atender as necessidades do Senac-DF. Compareceram ao certame as empresas Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda, representada pelo Senhor Andre Luiz Silvestre, RG nº 974.710 - SSP/MG e AMC Informática Ltda, representada pelo Senhor Caio Lima Sandes, RG nº 2.416.885 - SSP/DF. 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. Em sequência iniciou-se a fase de lances: Lances: 
Empresa Lances (R$) 

Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda 19.500,00 
AMC Informática Ltda 19.000,00 
Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda 18.500,00 
AMC Informática Ltda Sem lance 

Concluída a fase de lances foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação. A Comissão informou que para efeito de julgamento, seria considerada a data da abertura da 1ª sessão, ocorrida no dia 06/06/2017. Após a análise verificou-se que a empresa Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda, atendeu as exigências editalicias, sendo habilitada. Nas especificações técnicas o demandate solicitou que a empresa apresentasse declaração que a Licitante responsável pela prestação dos serviços, possui estrutura física constituída no DF, com capacidade para prestar assistência técnica aos equipamentos, no qual a empresa Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda não apresentou, a Comissão decidiu efetuar diligência, para que a empresa apresentasse tal declaração até o dia 14/06/2017. Na ocasião procedeu vistas, seguidas de rubricas dos referidos documentos pelos licitantes presentes. Neste momento a Pregoeira indagou aos presentes se havia intenção de recurso, no qual o representante da empresa AMC Informática Ltda manifestou o seguinte “manifestamos intenção de recurso ao pregão presencial SRP 06/2017 referente aos seguintes problemas encontrados na proposta da empresa Panacopy: falta de declaração solicitada, com apresentação prevista junto a proposta comercial, sendo tal declaração emitida pelo fabricante dos equipamentos, comprovando que a empresa atende ao texto previsto no item 1 e 2 da garantia e suporte dos equipamentos pelo fornecedor. Declaramos ainda não possuir, sobre nosso conhecimento solução 
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que atenda as características gerais em seu item 1, no equipamento MS610DN, que foi cotado na proposta do fornecedor Panacopy, motivo pelo qual também manifestamos recurso por não atendimento do pregão 06/2017”. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira declarou encerrada a sessão e solicitou aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeira  
  Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro    Panacopy Comércio de Equipamentos Reprográficos Ltda   AMC Informática Ltda 

 


