
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA n.º 003/2016 – PETROGAL/ENM Nº 05803/2015 

  

Aos vinte nove 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 

003/2016 – FINATEC, que tem por objeto a contratação de empresa para realização de 

adequação de infraestrutura elétrica (serviço de instalação e fornecimento de todo 

material necessário à realização dos trabalhos), no laboratório de ensaio de amarras, 

localizado no Edifício SG-9 da Universidade de Brasília. Foram convidadas a apresentar 

propostas as seguintes empresas: Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP, WM 

Construções e Reforma, Tecsesm Tecnologia de Serviços de Solda e Montagem Ltda ME, 

Salenge Energia e Comércio Ltda ME e De Paula Engenharia e Comércio Ltda ME. As 

empresas: WM Construções e Reforma, Tecsesm Tecnologia de Serviços de Solda e 

Montagem Ltda ME e Salenge Energia e Comércio Ltda ME não responderam ao convite. 

A empresa De Paula Engenharia e Comércio Ltda ME estava com a documentação de 

habilitação em ordem. A empresa Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP 

também respondeu ao convite porém foi inabilitada, a documentação apresentada no 

item 6.2 subitem 6.2.1 não é compatível com o objeto a ser contratado e, pelo não 

cumprimento ao item 6.5 subitem 6.5.1. Após análise da documentação pela Comissão 

de Seleção estas foram passadas aos representantes legais pelas respectivas empresas 

para análise e visto. Demonstramos a seguir a empresa que apresentou proposta e 

estava habilitada: 

De Paula Engenharia e Comércio Ltda ME R$ 175.000,00 

Assim sendo, a Comissão de Seleção encerra o presente certame tendo como vencedora 

a empresa De Paula Engenharia e Comércio Ltda ME, por cumprir todas as exigências 

da Seleção Pública. Pela presente, encerramos a reunião, finalizando a presente Ata que 

fica subscrita por todos os membros da comissão de Seleção. De conformidade com a 

narrativa na presente ata e processo, encaminhamos para homologação da autoridade 

competente. 
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