
 

                            

 

CONCORRÊNCIA Nº 10/2020 

 

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

HABILITAÇÃO  
 

Às quatorze horas e oito minutos do dia vinte e um 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, lacrados e devidamente identificados, 

referente a Concorrência nº 10/2020, que tem como objeto a contratação de construtora, que 

deverá executar os serviços de ENGENHARIA da obra, por regime de preço global, de 

reforma/ampliação e adequação da Unidade do Senac de Taguatinga, localizado na QNG, Área 

Especial 39 - CEP 72130-390, Brasília-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: V4 

Construção e Reformas LTDA ME, sem representante devidamente credenciado; Elo Engenharia 

e Participações LTDA, sem representante devidamente credenciado; MSM Engenharia LTDA, 

sem representante devidamente credenciado; Fersan Arquitetura e Tecnologia, representada 

pelo Sr. Marco Antônio Ferreira Santos, R.G. 636197 SSP/DF. Neste momento o presidente 

informou o resultado das análises das propostas financeiras, empreendida pela área técnica, Sr. 

Emanuel Fuscald de Almeida, Engenheiro do Senac/DF, manifestando-se que “a empresa MSM 

Engenharia LTDA não possui os itens constantes no projeto, foi possível verificar a falta de itens 

na proposta, como por exemplo, elevador plataforma, itens de detecção e combate a incêndio, 

divisórias articuladas, mesa, prateleira e quadros, sendo inabilitada. As planilhas apresentadas 

pelas empresas Fersan Arquitetura e Tecnologia, Revelar Engenharia LTDA, Vila Rica 

Engenharia EIRELI, Construtora Engemega LTDA apresentaram as planilhas bem detalhadas, 

porém, foi verificado a falta do item elevador plataforma, sendo suas propostas inabilitadas. A 

empresa Orion Telecomunicações Engenharia apresentou a proposta bem detalhada, porém a 

planilha está com o valor acima do estimado, sendo sua proposta inabilitada. A planilha 

apresentada pela empresa V4 Construção e Reformas LTDA ME está bem detalhada e 

contemplando todos os itens apresentados no edital 10/2020, seus anexos e projetos, sendo 

sua proposta habilitada. Manifestou ainda que “a proposta da empresa ELO Engenharia e 

Participações LTDA 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”. Posteriormente a Comissão passou a 

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da licitante Elo Engenharia e 

Participações LTDA. Para análise da Qualificação Econômico-financeira, exigido no item 6.1.3 do 

edital, foi convocada a contadora chefe da Contabilidade, Sra. Ieda Bezerra de Alcântara, a qual 

após análise declarou que a licitante atendeu as exigências do item conforme o edital. Na 

análise das demais documentações de habilitação, verificou-se que a licitante Elo Engenharia e 

Participações LTDA atendeu as exigências do edital, sendo habilitada. Em sequência procedeu-

se vistas, seguidas de rubricas na documentação de habilitação da empresa Elo Engenharia e 

Participações LTDA. Os envelopes contendo as documentações das demais licitantes foram 

lacrados, sendo solicitado aos licitantes presentes 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 10 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. 
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