
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO Nº 01 

TOMADA DE PREÇO n.º 001/2016 – FINEP/FAU Nº 05428/2014 

 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com os ditames 

da Lei 8.666/93, conforme diretrizes expedidas pelo convênio n.º 1461/13, projeto 

FINEP/FAU Nº 05428/2014, cujo título é "Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para 

a Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído - CEPAC", reuniram-se os 

membros da Comissão de Licitação, para análise e julgamento da documentação 

referente à Tomada de Preço 001/2016 – FINATEC, que tem por objeto a contratação 

de empresa ou consórcio de empresas, para elaboração do Plano de Negócios do Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovação e Sustentabilidade CEPAC. O edital foi 

divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e www.licnet.com.br e também foi 

afixado aviso de publicação do edital no mural da Finatec. O Consórcio RNSJ – 

Herjacktech – Muller Mazzoneto compareceu ao certame e estava com a documentação 

em ordem. Após análise da documentação de habilitação pela Comissão de Licitação, foi 

dado continuidade ao curso do procedimento licitatório. Em seguida procedeu-se a 

abertura dos envelopes 2 e 3, Proposta Técnica e Proposta de Preço respectivamente, 

cujo valor apresentado é o seguinte: 

Consórcio RNSJ – Herjacktech – Muller Mazzoneto 280.508,00 

Sendo assim, a Comissão de Licitação declara encerrada a presente sessão pública 

declarando habilitada para a segunda fase do certame o Consórcio RNSJ – Herjacktech 

– Muller Mazzoneto por cumprir todas as exigências do Edital na fase de habilitação. 

Pela presente, encerramos a reunião, finalizando a presente Ata que fica subscrita por 

todos os membros da comissão de licitação. De conformidade com a narrativa na 

presente ata e processo, encaminhamos a proposta técnica e proposta de preço para 

análise da Comissão Técnica, designada pelo Memorando nº 008/2016 – 

LACIS/FAU/CDS/GAMA-UnB. 
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