
 

                      

 

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte 
Avenida Professor Antonio Campos, s/n. Bairro Costa e Silva - Mossoró-RN - CEP 59.625-620 
Fone/Fax (84) 3316-9868 – E-mail: funcitern@gmail.com   
CNPJ: 21.212.556/0001-11 – Insc. Municipal: 024.085-0 – Insc. Estadual: Isenta 

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2021 – FUNCITERN  
– 2ª CHAMADA -  

 

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2021, às 16 horas (Horário de Brasília), que por 
medida de prevenção da COVID-19, realizou, em sessão pública, por meio de 
videoconferência, sem a presença física dos licitantes, na sala de reuniões localizada na 
sede da FUNCITERN, no Campus Universitário, Av. Prof. Antônio Campos s/n, bairro Costa 
e Silva CEP- 59.625-620 – Mossoró-RN, a Comissão de Seleção Pública, designada através 
da PORTARIA nº 008/2021-FUNCITERN de 08 de outubro de 2021, sob a presidência do 
Sr. Rafael Ramon Fonseca Rodrigues, membro Sra. Francilandia de Lima Maia e membro 
Sra. Carla Márcia Rebouças Wanderley, para a abertura da 2ª chamada da SELEÇÃO 
PÚBLICA Nº 001/2021-FUNCITERN, cujo objeto é a “Contratação de empresa para 
implantação do Recinto de Aclimatação na localidade de Diogo Lopes, Macau-RN, de 
acordo com as especificações e condições constantes do Instrumento Convocatório. Esta 
Sessão estava prevista para realização no dia 13 de outubro de 2021 às 15 horas, não 
tendo sido realizada em virtude de caráter impeditivo, por motivo de inconsistência na 
Internet instalada na Sede da FUNCITERN e foi transferida, em conformidade com o item 
5.2 do Instrumento Convocatório, para a data de hoje, 14 de outubro de 2021 às 16 horas. 
Não foi mantido o horário das 15 horas, tendo em vista a realização de abertura de outra 
seleção pública (Seleção Pública 006/2021) na mesma data e horário, conforme 
previamente agendada. Declarada aberta a sessão, às 16 horas, o Presidente solicitou um 
momento para verificação da documentação referente ao credenciamento de empresas 
interessadas. Após verificado o e-mail selecaofuncitern@gmail.com, e-mail esse, designado 
para o recebimento da documentação até abertura da sessão, conforme determinado no 
Instrumento Convocatório da Seleção Pública nº 001/2021-FUNCITERN, o presidente da 
Comissão informou que a empresa ROTA DO SOL ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ Nº 21.213.246/0001-11 De início, foram dadas as instruções quanto aos 
procedimentos a serem adotados, e em seguida, a Comissão procedeu com a análise das 
documentações de credenciamento da referida empresa, a qual foi declarada apta. Na 
sequência, o Presidente solicitou um momento durante a Sessão para que a Comissão 
pudesse verificar o recebimento da documentação referente à proposta de preço. Após 
confirmado o recebimento, o presidente informou que a documentação seria analisada pela 
equipe técnica, e após o recebimento da análise e Parecer, seria agendada nova sessão 
para dar continuidade à Seleção Pública nº 001/2021-FUNCITERN. Nada mais havendo a 
acrescentar, o Presidente encerrou a presente sessão e esta Ata foi considerada em 
conformidade com o quanto preceituado nas regras do respectivo Instrumento Convocatório, 
a qual será dada a devida publicidade.  
 
EMPRESA PARTICIPANTE - CREDENCIADA: 
 

ROTA DO SOL ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 21.213.246/0001-11 

 

Mossoró-RN, 14 de outubro de 2021. 

 

Rafael Ramon Fonseca Rodrigues 

Presidente da CSP 
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