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CONVITE Nº 01/2020 

 
ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES 

CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 

Às dez horas e vinte minutos do dia quinze do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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, a 

reunião para abertura dos envelopes lacrados, devidamente identificados, referente ao Convite 

nº 01/2020, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 

gráficos, pela impressão gráfica do livro A Trama e o Tecido da Moda - Indústria Criativa, 

Mercado e Tendência, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus 

Anexos. O instrumento convocatório foi divulgado no site www.df.senac.br e no quadro de aviso 

deste Senac-DF. Foram emitidos 11 (onze) convites, via e-mail. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, explicou a norma de licitação e contratos do 

Senac, Resolução Senac nº 958/2012 e informou a importância da realização dos serviços a 

serem licitados. Compareceram ao Certame as empresas Teixeira Impressão Digital e Soluções 

Gráficas Ltda EPP, representada pelo Sr. Cesar Alexandre Teixeira Guimarães, RG nº 1.518.083 

SSP/DF; Athalaia Gráfica e Editora Ltda, representada pelo Sr. Valdir Alves dos Santos, RG nº 

526.561 – SSP/SE; Gráfica e Editora Ideal Ltda, representada pelo Sr. Mardoqueu Oliveira da 

Silva, RG nº 3.167.652 - SESP/DF. Posteriormente, o Presidente declarou encerrada a fase de 

credenciamento e informou que utilizaria a prerrogativa prevista no item 7.2 do Instrumento 

Convocatório, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de 

propostas de preços e, somente, então, proceder à abertura do envelope da habilitação da 

licitante classificada com o menor preço. A Comissão deu prosseguimento à próxima fase, 

devido a urgência no fornecimento dos serviços, uma vez que o Senac não poderia ser 

prejudicado pelo desinteresse dos fornecedores em participar no certame, tendo em vista o 

certame ter sido divulgado no site www.df.senac.br e no quadro de aviso do Senac-DF. Ato 

contínuo, os envelopes contendo as propostas foram abertos e rubricados pelos membros da 

CPL e pelos licitantes presentes, sendo verificados os seguintes valores: 

Item 01 – “Livro A Trama e o Tecido da Moda - Indústria Criativa, Mercado e Tendência 

Licitante Valor (R$)  

Gráfica e Editora Ideal Ltda. 12.800,00 

Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda - EPP 16.850,00 

Athalaia Gráfica e Editora Ltda.  16.750,00 

Em seguida, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa Gráfica e 

Editora Ideal Ltda. Após a análise verificou-se em consulta na autenticação no site que emite a 
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Certidão Negativa de Tributos Municipais da referida empresa, que a certidão não atendeu a 

exigência editalícia, conforme subitem 3.2.2, alínea “e”, uma vez que a certidão está positiva, 

sendo inabilitada. Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

da empresa Athalaia Gráfica e Editora Ltda. Após a análise verificou-se que a referida empresa 

atendeu as exigências editalícias, sendo habilitada e declarada vencedora do Certame com o 

menor valor R$ 16.750,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais). Na ocasião procedeu-

se vistas, seguidas de rubricas dos referidos documentos pelos licitantes presentes. O 

Presidente fez constar em Ata que o prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias 

úteis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião sendo 

solicitado aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a presente Ata. 

 

 
 Tamires Silva Filho 

Presidente 
 

 
 

Emanuel Fuscald de Almeida 
Membro 

 Alessandra Ferreira da Silva 
Membro 

 
 
Fornecedores: 
 
 
Athalaia Gráfica e Editora Ltda. 
 

Gráfica e Editora Ideal Ltda. 

Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda - EPP 

 
 
 

  

 


