MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA INEP
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – ENEM/2005
ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2005 – DACC/INEP
DO TIPO TÉCNICA E PREÇO
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de maio do ano de dois mil e
cinco, na sala quatrocentos e quinze do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, localizada no 4º andar do Anexo I do Edifício
Sede do MEC, nesta Capital, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação
constituída conforme Portarias INEP n°s. 01, de 06 de janeiro de 2005, publicada
no Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 2005, e n° 76, de 11 de maio de
2005, publicada no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2005, para, de
acordo com o que ficou registrado na ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA nº 2/2005 – DACC/INEP – ENEM/2005,
proceder a análise e julgamento da documentação de habilitação, apresentados
pelas seguintes entidades: Fundação Universidade de Brasília - FUB e
Fundação Cesgranrio. Assim, passou a CEL a apreciar a conformação da
documentação com o estabelecido no Item 7 do Edital. Observados os registros
em ata, a CEL concluiu que não há apontamento ali capaz de desconstituir a
documentação devida apresentada pelas concorrentes. Portanto, estão em
conformidade com as exigências estabelecidas no item 7 e seus subitens do
Edital da Concorrência em referência, razão pela qual decidiu a CEL pela
HABILITAÇÃO das mesmas, por atenderem as normas editalícias, estando
aptas a continuarem no certame. Em atenção ao princípio da publicidade, a
Comissão Especial de Licitação – ENEM/2005, promoverá a publicação do
Resultado deste Julgamento de Habilitação no Diário Oficial da União, abrindo-se
vista dos autos do Processo nº 23036.003467/2004-31 aos interessados. Não
havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião às quinze horas e redigida a
presente ata que vai assinada pelos membros da CEL.
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