Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/001(SRP)
Ata referente à Concorrência n.º 2016/001, do tipo “menor preço unitário”, segundo
especificado no item 02 do Edital, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASES
DE LABORATÓRIO (Oxigênio, hélio, nitrogênio, acetileno, argônio...), pelo período de
12 meses 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 um de maio de do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da
FATEC,

constituída

pela

funcionária

SILVIA

BINOTTO,

Presidente,

JAQUELINE

GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA
FANTINEL IOP, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, Membros, reuniram-se às dez
horas do trinta do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio
66, para responder questionamento (recurso) enviado ao e-mail das licitações no dia
29/06/2016 às 14:14hs da empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA sobre
ausência da Minuta da Ata de Registro de Preço. Sim, a Comissão de Licitações acata o
questionamento da empresa e sempre buscando a lisura em seus processos licitatórios,
inclui em seu Edital da CR2016/004 a minuta de ata de registro de preço, conforme decreto
7.892/2013. Sendo assim conforme Art.21§ 4° “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”

a Comissão de licitações

mantem a data de abertura no dia 05/07/2016 às 14:00hs, e acrescenta a minuta de ata de
registro de preço em seus anexos.E nada mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai
assinada pela Comissão de Licitações.
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