
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO Nº 02 

CARTA CONVITE n. º 014/2012 – FuB/ZOO Nº 05006/2012 

 

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, de acordo com os 

ditames da Lei 8.666/93, conforme diretrizes expedidas pelo convênio FuB/ZOO 

Nº 05006/2012, cujo título é “Exposição Biomas do Brasil para a Reunião 

Rio+20”, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, para análise e 

julgamento da reabertura da Carta Convite n.º 014/2012 – FINATEC, que tem 

por objetivo a contratação de profissional para execução de serviços de ilustração 

temática para o projeto “Exposição Biomas do Brasil para a Rio + 20”. Foram 

convidados para apresentar propostas os seguintes profissionais: José Ronald 

Gonçalves Rosa Júnior, Suélen Becker e Solange Eiko Uhieda. No intuito de 

alcançar outros possíveis interessados, o edital foi divulgado via internet nos sítios 

www.finatec.org.br e www.licnet.com.br e também foi afixado aviso no mural da 

fundação. Os profissionais Solange Eiko Uhieda e José Ronald Gonçalves Rosa Junior 

enviaram proposta ao certame. Aberto os envelopes de documentação, apurou-se que a 

profissional Solange Eiko Uhieda, não apresentou toda a documentação solicitada, 

sendo considerada inabilitada por não ter apresentado declaração institucional e/ou 

portfólio que comprovassem experiência em produção de gravações externas para 

projetos videográficos destinados à área ambiental, conforme solicitado no item 5 alínea 

“d” do edital. O licitante José Ronald Gonçalves Rosa Junior enviou proposta e estava 

com a documentação em ordem. A Comissão de Licitação promoveu diligência junto ao 

licitante José Ronald Gonçalves Rosa Junior, com o intuito de esclarecer dúvida 

referente ao subitem 4.4 do termo de referência e complementar o processo licitatório. O 

licitante esclareceu todas as dúvidas da Comissão de Licitação. Para a segunda fase 

ficou habilitado apenas o profissional José Ronald Gonçalves Rosa Junior. Em seguida 

foi aberto o envelope de proposta do único licitante classificado que apresentou preço 

para realização das atividades de R$ 14.000,00. Sendo assim, a Comissão de Licitação 

declara encerrado o presente certame tendo como Licitante vencedor o profissional: José 

Ronald Gonçalves Rosa Junior por cumprir todas as exigências da Carta-Convite. Pela 

presente, encerramos a reunião, finalizando a presente Ata que fica subscrita pelos 

membros da comissão de licitação. De conformidade com a narrativa na presente ata e 

processo, encaminhamos para homologação da autoridade competente. 
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