
 
 

Comissão Permanente de Licitação 1 

CONCORRÊNCIA SRP N.º 21/2017  ATA DA REUNIÃO PARA RESPOSTA DE DILIGÊNCIA  Às onze horas e cinco minutos do dia dez do mês de novembro 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 resposta de diligência referente à Concorrência SRP nº. 21/2017, que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de hortifruti, para atender as demandas e necessidades dos Restaurantes e Lanchonetes-Escola do SENAC - DF. A Comissão identificou uma falha na apresentação das propostas de preços apresentadas pelas empresas BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda, Barbosa & Oliveira – Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda representada e Comercial Minas Brasília Eireli, no qual as empresas BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda e Comercial Minas Brasília Eireli inseriram o valor por item de cada produto e a empresa Barbosa & Oliveira – Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda inseriu um percentual de desconto diferente em cada item, no qual de acordo com o edital o tipo era menor preço global, representado pelo maior percentual de desconto em cima do preço máximo e quantidade máxima da tabela do sima/atacado. Com o intuito de não prejudicar as empresas a Comissão decidiu suspender a sessão para analisar as propostas, no qual a proposta da empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda e Comercial Minas Brasília Eireli estava com o valor acima do estimado; Na proposta da empresa Comercial Minas Brasília Eireli, a Comissão efetuou os cálculos baseado no valor total apresentado no edital R$661.210,90 (seiscentos e sessenta e um mil duzentos e dez reais e noventa centavos) e no valor total apresentado pela empresa de R$476.741,89 (quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), no qual foi identificado o percentual de 27,89% (vinte e sete vírgula oitenta e nove por cento). A Comissão encaminhou e-mail para empresa solicitando a confirmação da exequibilidade do percentual encontrado em sua proposta, no qual a empresa informou que este percentual ela não conseguiria manter, e informou que conseguiriam oferecer o desconto de 20%, tendo em vista que as empresas não podem alterar 
o conteúdo dos envelopes após apresentados, esta Comissão desconsiderou a proposta 
apresentada; A proposta da empresa Barbosa & Oliveira – Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda, a Comissão efetuou os cálculos baseado no valor total apresentado no edital R$661.210,90 (seiscentos e sessenta e um mil duzentos e dez reais e noventa centavos) e no valor total apresentado pela empresa de R$572.043,83 (quinhentos e setenta e dois mil quarenta e três reais e oitenta e três centavos), sendo identificado o percentual de 13,48% (treze vírgula quarenta e oito por cento). A proposta da empresa M.M Distribuidora Hortifruti Ltda, estava correta com o percentual de 15,5% (quinze vírgula cinco por cento), sendo declarada vencedora pela Comissão. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira declarou encerrada a sessão, solicitou aos membros da CPL que assinassem a presente Ata e informou que estava aberto o prazo recursal, conforme item 10 do edital.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeira  
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