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PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2017  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 dez do mês de julho de 2017, foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL TRECHO 03 LOTES 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para recebimento, abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preço e documentos de habilitação referente ao Pregão Presencial nº. 07/2017, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobranças judiciais e extrajudiciais de créditos vencidos, provenientes dos Contratos de prestação de serviços educacionais, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Iniciando os trabalhos, a Pregoeira explicou a norma de licitação e contratos do Senac, (Resolução Senac n.º 958/2012) e informou a importância dos serviços a serem licitados. Compareceram ao Certame as empresas: Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda representada pelo Senhor Victor Hugo Augusto Alves Marcondes RG nº 3.104.228 SSP/GO; Fast Always Recuperadora de Ativos Financeiros Ltda representada pelo Senhor Antonio Alberto Dias de Araujo RG nº 393.117 SSP/DF; Portes Marinho Advogados Associados S.S representada pela Senhora Isabella Silva de Araujo RG nº 2.407.946 SSP/DF; GRB Services do Brasil Ltda representada pelo Senhor Luiz Carlos Gomes RG nº 10.754.746 SSP/SP. No ato do credenciamento foram tiradas cópias dos documentos das empresas Fast Always Recuperadora de Ativos Financeiros Ltda cópia da identidade e cópia do contrato social da empresa GRB Services do Brasil Ltda. Posteriormente, a Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento e passou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, momento no qual foram informados os preços conforme a seguir: 
Empresa % Situação 

Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 8 Classificada 
Fast Always Recuperadora de Ativos Financeiros Ltda 9,25 Classificada 
Portes Marinho Advogados Associados S.S 18 Desclassificada 
GRB Services do Brasil Ltda 4 Classificada 

A Comissão identificou uma divergência no preâmbulo do edital para a obtenção da proposta mais vantajosa, tendo em vista que o menor preço deveria ser obtido com a utilização da menor taxa para a realização do serviço, levando em consideração os títulos em abertos na data de emissão do edital no montante de R$ 803.880,10 (oitocentos e três mil, oitocentos e oitenta reais e dez centavos), na hipótese de utilização do maior percentual em 18% os serviços custariam o total de R$ 144.698,43, sendo que se utilizássemos o percentual de 4% os serviços teriam o custo de R$ 32.155,21, desta forma a Comissão deu prosseguimento considerando o menor percentual, para que esta Instituição não fosse prejudicada. Em seguida foi iniciada a fase de lances pelo menor percentual de desconto: 
Empresa Lances (%) 

Fast Always Recuperadora de Ativos Financeiros Ltda Sem lance 
Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 3,99 
GRB Services do Brasil Ltda 3,80 
Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 3,79 
GRB Services do Brasil Ltda 3,70 
Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 3,69 
GRB Services do Brasil Ltda 3,60 
Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 3,59 
GRB Services do Brasil Ltda 3,55 
Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda 3,54 
GRB Services do Brasil Ltda Sem lance 

Concluída a fase de lances foi aberto o envelope de documentação da empresa que apresentou o menor percentual de desconto. Na verificação constou que a empresa Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda apresentou atestado de capacidade técnica sem 
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autenticação, sendo inabilitada. Em seguida foi aberto o envelope de documentação da empresa GRB Services do Brasil Ltda, após a análise verificou-se que a empresa atendeu as exigências editalícias, sendo declarada vencedora pelo percentual de desconto 3,55 % (três vírgula cinquenta e cinco por cento). Neste momento a Pregoeira indagou dos presentes se havia intenção de recurso, no qual o representante da empresa Mais Soluções em Recuperação de Crédito Brasília Ltda manifestou o seguinte “a empresa Mais Soluções, participante do processo licitatório vem requerer a desclassificação das empresas que abriram os seus envelopes após a abertura do processo, ocorrido as 10hrs assim, apenas a empresa Mais Soluções estaria apto a participar e vencer a licitação. A empresa Mais Soluções apresentou após apresentar lance vencedor no valor de 3,54 (três vírgula cinquenta e quatro por cento) os documentos necessários houve questionamento referente ao atestado de capacidade técnica juntado em cópia, emitido pelo próprio Senac-DF que pode ser confirmado pelo departamento igualmente com os demais documentos emitidos pela internet, conforme item 6.1.8 do presente edital”. A representante da empresa Portes Marinho Advogados Associados S.S manifestou a intenção de recurso “impugno todos os valores apresentados pela inexequibilidade, principalmente da empresa vencedora, pela infringência aos princípios que regem a Administração Pública, principio da vinculação do Edital, tendo em vista o Anexo I item 6 do edital fundamenta-se pela lei 8.666/93, regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Artigo 48, incisos I e I (...) e Parágrafo Único (...). Requer-se assim a declaração da empresa Portes Marinho como proposta vantajosa. 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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