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CONCORRÊNCIA SRP Nº 01/2019 
 ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS  Às dez horas e vinte minutos do dia dezoito 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 o recebimento, abertura e julgamento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, referente à Concorrência SRP nº 01/2019 que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de Material Descartável e de Limpeza, para atender as necessidades deste Senac-DF, 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. Compareceram ao Certame as empresas: KBAS Comércio de Produtos de Limpeza Eireli sem representante devidamente credenciado; Coelho & Evaristo Ltda sem representante devidamente credenciado; CDV Comercial de Alimentos Eireli sem representante devidamente credenciado; Cristal Soluções Ltda sem representante devidamente credenciado; ADN Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza Eireli sem representante devidamente credenciado; N3 Distribuição de Suprimentos Eireli sem representante devidamente credenciado; Fenix Materiais de Construção 168DF Ltda sem representante devidamente credenciado; Prime Importação e Exportação Eireli sem representante devidamente credenciado; Barbara Silvério 04536253122 sem representante devidamente credenciado; Maxclean Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda sem representante devidamente credenciado. Na verificação constatou-se que a empresa KBAS Comércio de Produtos de Limpeza Eireli não apresentou a Certidão Negativa de Tributos Estaduais, a empresa apresentou a Certidão de Divida Ativa com a informação de que o documento não tem validade para licitação, sendo inabilitada. Ao analisar a documentação da empresa Barbara Silvério 04536253122, foi constatado que a Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, consta a mensagem de que o empregador não está cadastrado, devido a empresa não estar credenciada, a Comissão tentou contato através do telefone (61) 3568-9933, para esclarecimentos, porém sem sucesso e nos documentos apresentados pela empresa não consta o e-mail. Neste caso a Comissão solicita que a empresa Barbara Silvério 04536253122, apresente uma declaração de que não possui funcionário registrado, comprovando o motivo da empresa não estar registrada, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, sob pena de desclassificação. As demais empresas atenderam as exigências editalicias, sendo habilitadas. Os envelopes contendo as propostas foram lacrados, sendo solicitado aos presentes que rubricassem o lacre. A Presidente informou que estava aberto o prazo recursal conforme item 10 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  
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