
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO Nº 02 

SELEÇÃO PÚBLICA n.º 004/2016 – FUB/FUP Nº 05788/2015 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 negociação de desconto no valor da proposta apresentada pela empresa Genesis 

Engenharia e Consultoria Ltda ME na abertura da Seleção Pública 004/2016, devido o 

valor estar acima da reserva orçamentária destinada ao projeto. A empresa apresentou 

proposta no valor total de R$ 4.024.769,22 (quatro milhões, vinte e quatro mil, 

setecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) e a reserva orçamentária do 

projeto destinada à contratação é de R$ 3.589.063,93 (três milhões, quinhentos e 

oitenta e nove mil, sessenta e três reais e noventa e três centavos). Sendo assim, a 

Comissão de Seleção convocou o represente legal da empresa e propôs um desconto no 

valor de sua proposta com a finalidade de adequação ao orçamento base existente para a 

contração. O representante legal da empresa Genesis Engenharia e Consultoria Ltda 

ME, Sr. Guilherme Ribeiro Baganha concordou em conceder o desconto, sendo assim 

sua proposta passa a ser de R$ 3.648.486,13 (Três milhões, seiscentos e quarenta e 

oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos) inclusos todos os impostos. 

A Comissão de Seleção declara encerrado o presente certame tendo como vencedora a 

empresa: Genesis Engenharia e Consultoria 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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