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ATA DE JULGAMENTO

Ata de Julgamento referente à 

EQUIPAMENTOS PERMANENTE (CAFETEIRA, FORNO DE MICRO

ÁGUA e REFRIGERADOR), para o 

de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação

Comissão de Licitações, designada pela 

do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA 

BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SIL

MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP e MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA Membros, 

ELIANA HOFFMANN como Membro suplente,

mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis

pelas empresas: ROGÉRIO FEIJO KOZOROSKI

ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 

licitações realizou a licitação ás quatorze horas e posteriormente 

Empresas: E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA e GUILHERME XAVIER PIVA 

por não estar presente na mesma

envelopes e se verificou que os mesmos foram entregues 

mas em tempo hábil para participar do certame. Como tal constatação foi posterior a abertura dos 

envelopes de habilitação e proposta desta licitação a Comissão de Licitações entende que conforme 

o Art. 49 da lei 8666/93, DECLARA ANULADA

princípios basilares da Licitação. Oportunamente a data da nova licitação será publicada.

mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela Comissão de Licit

 

 __________________________
Silvia Binotto                                                                
Presidente    
 
 
_____________________  
Tatiane Machado Silva  
Membro    
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Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

JULGAMENTO  DA TOMADA DE PREÇO N. 2016/ 325000

referente à Tomada de Preço n.º 2016/325000

EQUIPAMENTOS PERMANENTE (CAFETEIRA, FORNO DE MICRO -ONDAS, PURIFICADOR DE 

para o projeto 3.25.0003 , conforme descrição completa no anexo IV

de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação

Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 02/2016, de dezesseis de setembro 

do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA 

BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituto, TATIANE 

MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP e MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA Membros, 

ELIANA HOFFMANN como Membro suplente, reuniram-se às quatorze horas do dia 

do ano de dois mil e dezesseis, para julgamento das propostas apresentadas 

ROGÉRIO FEIJO KOZOROSKI  –ME – EPP, ABETECK COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA - EPP.   No dia 10.11.2016 a Comissão de 

a licitação ás quatorze horas e posteriormente publicaram

E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA e GUILHERME XAVIER PIVA 

presente na mesma. Por esta razão a Comissão de licitação

que os mesmos foram entregues em outro setor da UFSM e não na Fatec, 

mas em tempo hábil para participar do certame. Como tal constatação foi posterior a abertura dos 

envelopes de habilitação e proposta desta licitação a Comissão de Licitações entende que conforme 

DECLARA ANULADA  a licitação a fim de garantir o caráter competitivo e os 

princípios basilares da Licitação. Oportunamente a data da nova licitação será publicada.

mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela Comissão de Licit

_______________________                                 __________________________
                                                                 Jaqueline Giacomelli da Silveira

        Presidente Substituto

        __________________________
                   Marta Lucia Santini da Silveira
        Membro 
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Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

 

3250003-01 

2016/3250003-01 AQUISIÇÃO DE 

ONDAS, PURIFICADOR DE 

conforme descrição completa no anexo IV, e 

de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A 

Ordem de Serviço n.º 02/2016, de dezesseis de setembro 

do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA 

VEIRA, Presidente Substituto, TATIANE 

MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP e MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA Membros, 

horas do dia dezesseis do 

julgamento das propostas apresentadas 

ABETECK COMÉRCIO DE 

No dia 10.11.2016 a Comissão de 

licaram-se a Ata, aonde as 

E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA e GUILHERME XAVIER PIVA – ME, se manifestaram 

. Por esta razão a Comissão de licitação, foi à procura dos 

em outro setor da UFSM e não na Fatec, 

mas em tempo hábil para participar do certame. Como tal constatação foi posterior a abertura dos 

envelopes de habilitação e proposta desta licitação a Comissão de Licitações entende que conforme 

a licitação a fim de garantir o caráter competitivo e os 

princípios basilares da Licitação. Oportunamente a data da nova licitação será publicada. E nada 

mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela Comissão de Licitações.  

__________________________ 
Jaqueline Giacomelli da Silveira   
Presidente Substituto    

_____________  
Marta Lucia Santini da Silveira  

 
                                             

Adalberto Constantino Meller                                                         


