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CONCORRÊNCIA Nº 12/2020 

 
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS E ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO 

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
Às quatroze horas e vinte e dois minutos do dia dezesseis do mês de julho 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, reunião para divulgação do resultado da análise das propostas financeiras e 

abertura e julgamento dos documentos de habilitação, referente à Concorrência nº 12/2020 

que tem como objeto contratação dos serviços de Engenharia para execução de reforma, que 

será feita pelo modelo de denominado turn key ou “Chave na Mão”, que vem a ser a 

modalidade de aquisição na qual o contratado fica obrigado a entregá-lo em condições de uso 

imediato, considerando a execução e entrega de toda a obra civil e itens complementares tais 

como ar condicionado, marcenaria, mobiliário, cadeiras, persianas, divisórias, luminárias, 

sistemas de segurança, dentre outros, sob um só faturamento. Os únicos itens que não são 

contemplados neste fornecimento turn key são os computadores pessoais, monitores, TVs e 

acessórios, os quais serão adquiridos e instalados diretamente pelo Senac-DF, conforme 

especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Iniciando os trabalhos, o 

Presidente da Comissão explicou a norma de licitação e contratos do Senac, (Resolução Senac 

nº 958/2012) e informou a importância da aquisição do objeto a ser licitado. Compareceram ao 

Certame as empresas: Skborges Soluções de Construção Civil Eirele – ME, representada pelo 

Senhor Marcio Eduardo Caixeta Borges, R.G. 1.727.232 SSP/DF; Supera Engenharia Ltda, 

representada pela Senhora Amanda Vital Borbosa, R.G. 2843.120 SSP/DF; Revelar Engenharia 

Ltda ME, representada pelo Senhor Paulo César de Oliveira, R.G. 1145034 SSP/DF. Neste 

momento o presidente informou o resultado das análises das propostas financeiras, 

empreendida pela área técnica, pelo Sr. Emanuel Fuscald de Almeida, Engenheiro do Senac/DF, 

manifestando-se que, “A proposta da empresa Skborges Soluções de Construção Civil Eirele – 

ME, está bem detalhada e contemplando todos os itens apresentados, estando de acordo com 

os termos e definições do edital e seus anexos e apta a ser credenciada para verificação da 

documentação por esta apresentada”. Sendo assim a empresa Skborges Soluções de 

Construção Civil Eirele – ME, foi classificada para a próxima fase do Certame. Conforme a 

análise empreendida e parecer apresentado pela área técnica sobre as propostas das licitantes: 

Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalação Ltda; Revelar Engenharia 

Ltda ME; V4 Construção e Reformas Ltda ME; Supera Engenharia Ltda e Construtora LDN Ltda, 

foi manifestado que, “as propostas apresentadas pelas referidas licitantes estão em desacordo 
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com as definições e exigências do edital, seus anexos e projetos”, sendo as licitantes 

inabilitadas. Posteriormente a Comissão passou a abertura do envelope contendo os 

documentos de habilitação da licitante Skborges Soluções de Construção Civil Eirele – ME. Na 

análise verificou-se que a licitante atendeu as exigências do edital. Para análise da Qualificação 

Econômico-financeira, exigido no item 5.3 do edital, foi convocada a Assistente Técnico da 

Contabilidade, Sra. Christianne Nonato Sales, a qual após análise declarou que a licitante 

Skborges Soluções de Construção Civil Eirele – ME, atendeu as exigências do item conforme o 

edital, sendo a licitante habilitada. Em sequência procedeu-se vistas, seguidas de rubricas na 

documentação de habilitação, sendo que as empresas que compareceram não contestaram a 

documentação.  Os envelopes contendo as documentações foram lacrados, sendo solicitado aos 

licitantes que rubricassem o lacre. Neste momento o Presidente indagou dos presentes se havia 

intenção de acrescentar alguma consideração em ata, no qual não houve manifestação. Ato 

Continuo o Presidente informou que estava aberto o prazo recursal conforme o item 9 do edital. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou aos 

membros da CPL que assinassem a presente Ata. 

 

 
 Tamires Silva Filho 

Presidente 
 

 

 
Alessandra Ferreira da Silva 

Membro 
 Denize Gonçalves Machado Santos 

Membro 
 

   
 

Emanuel Fuscald de Almeida 
Engenheiro – Senac/DF 

 Christianne Nonato Sales 
Assistente Técnico 

Contabilidade – Senac/DF 
 

 
Skborges Soluções de Construção Civil Eirele – ME 
 
 
 
Supera Engenharia Ltda 
 
 
 
Revelar Engenharia Ltda ME 


