
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 01 

SELEÇÃO PÚBLICA n.º 001/2016 – PETROGAL/ENM Nº 05803/2015 

  

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com os 

ditames do Decreto nº 8.241/2014, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção, 

para análise e julgamento das documentações e propostas referente à Seleção Pública 

001/2016 – FINATEC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico e execução de obra civil 

com fornecimento de todo material, mão de obra especializada, equipamentos, 

acessórios e infraestrutura necessária à execução dos trabalhos. Foram convidadas a 

apresentar propostas as seguintes empresas: WM Construções e Reforma, Marca 

Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP e Tecsesm Tecnologia de Serviços de Solda e 

Montagem Ltda ME. A empresa: WM Construções e Reforma não respondeu ao convite. 

A empresa Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP estava com a documentação 

de habilitação em ordem. A empresa Tecsesm Tecnologia de Serviços de Solda e 

Montagem Ltda ME também respondeu ao convite, porém foi inabilitada, a 

documentação solicitada no item 6.6 foi apresentada em cópia simples, contrariando o 

item 6.1.1. do edital. Após análise da documentação pela Comissão de Seleção estas 

foram passadas aos licitantes presentes para análise e visto. Demonstramos a seguir a 

empresa que apresentou proposta e estava habilitada: 

Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP R$ 280.098,77 

A Comissão de Seleção verificou que a empresa Marca Empreendimentos Imobiliários 

Ltda EPP ofertou o preço acima do valor da reserva orçamentária previsto no Projeto 

para o pagamento dos serviços. Sendo assim, a Comissão de Seleção decidiu suspender 

a sessão de julgamento para adoção de providências no sentido de verificar junto à 

empresa Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP a possibilidade de redução do 

valor cobrado. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a reunião, finalizando a 

presente Ata que fica subscrita por todos os membros da comissão de seleção. 
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