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ATA COMPLEMENTAR DE ABERTURA DA 

Ata complementar de abertura do envelope

de Preço n.º 2016/3250006-01

filamento PLA, luminária modular de luz fria, pantó grafo, filmadora, etc....)

Projeto 3.25.0006 , conforme descrição completa no anexo IV

prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, 

Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 0

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

BINOTTO, Presidente, JAQUEL

TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP

SILVEIRA, membros, reuniram

ano de dois mil e dezesseis, 

MEI, SERGIO MARINO TEIXEIRA HOMEN

da FATEC e também a consulta d

www.portaldoempreendedor.gov.br

documentação relativa ao item 3 subitem 3.2.1 do edital foi devidamente apresentada pelas 

Empresas. E nada mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela 

Comissão de Licitações.  

 

 

 

_____________________  
Silvia Binotto                                                                  
Presidente    
 
 
 
_____________________  
Tatiane Machado Silva  
Membro    
 
 
 
______________________ 
Neida Fantinel Iop   
Membro                                                                 
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Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N. 2016

de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Tomada 

01 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Rolo de 

filamento PLA, luminária modular de luz fria, pantó grafo, filmadora, etc....)

, 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 Comissão de 

Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2016, de trinta e 

, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA 

BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, 

CHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, MARTA LUCIA SANTINI DA 

, reuniram-se às dez horas do dia vinte e cinco

, para HABILITAR  as empresas: MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 

, SERGIO MARINO TEIXEIRA HOMEN MEI, devido a consulta no setor de contabilidade 

a consulta de autenticidade do documento no sitio 

www.portaldoempreendedor.gov.br, sendo assim a comissão de licitaçõe

relativa ao item 3 subitem 3.2.1 do edital foi devidamente apresentada pelas 

E nada mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela 

              __________________________
                                                                 Jaqueline Giacomelli da Silveira

              Presidente Substituto

   __________________________
   Marta Lucia Santini da Silveira
   Membro 
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TOMADA DE PREÇO N. 2016/3250006-01 

01 (documentação) referente à Tomada 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (Rolo de 

filamento PLA, luminária modular de luz fria, pantó grafo, filmadora, etc....) , para o 

e de acordo com o que 

alterada por legislação posterior. A Comissão de 

e um de maio do ano de 

, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA 

INE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, 

MARTA LUCIA SANTINI DA 

cinco do mês de agosto do 

MATHEUS BRAZEIRO HOMEM 

devido a consulta no setor de contabilidade 

autenticidade do documento no sitio 

, sendo assim a comissão de licitações entende que a 

relativa ao item 3 subitem 3.2.1 do edital foi devidamente apresentada pelas 

E nada mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela 

_______________________ 
Jaqueline Giacomelli da Silveira   
Presidente Substituto    

_____________  
Marta Lucia Santini da Silveira  


