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CONCORRÊNCIA Nº 15/2018 
 ATA DA REUNIÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS LICITANTES  Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia quatro de janeiro de dois mil e dezenove, 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 abertura do envelope “E” contendo os documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, referente à Concorrência nº 15/2018 que tem como objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda, 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: Radiola propaganda e Publicidade Ltda representada pelo Senhor Peter Gabriel Sola, RG n º 1.684.847 SSP/DF. Ato contínuo colocou os envelopes “E” à disposição dos presentes para verificação quanto a inviolabidade. Posteriormente foi aberto o envelope de documentação da empresa com maior pontuação, Radiola propaganda e Publicidade Ltda. O balanço foi encaminhado a Daryelle Laurine Cardoso Borges, Contadora Chefe do Senac-DF, via e-mail para analise quanto aos índices. Na verificação dos documentos apresentados constatou-se que a empresa atendeu as exigências editalicias, sendo habilitada. A Presidente informou que estava aberto o prazo de recurso, conforme item 14 do edital. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
    Weslane de Oliveira Santos Presidente  

   Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho  Membro    Radiola propaganda e Publicidade Ltda 
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