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ATA Nº 02 DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2014/6010003-03 

Ata da sessão nº 02 de julgamento das propostas referente à Concorrência n.º 

2014/6010003-03, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  A GRIFE DA UFSM 

(agenda, boné, camiseta, caneca, caneta, jaleco, et c.), PARA O PROJETO 6.01.0003 , 

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 01/2014, de seis de janeiro do ano de dois mil e quatorze, do Diretor Presidente 

da FATEC, constituída pela funcionária Silvia Binotto, Presidente, Geison Roso Berlezi, 

Presidente Substituto, Lidiane Daniela Toso, Tatiane Machado Silva, Jaqueline Giacomelli 

da Silveira e Neida Fantinel Iop, membros, reuniram-se às quatorze horas do dia dois do 

mês de abril do ano de dois mil e quatorze, para julgamento da proposta da empresa: BEM 

HUR JOSE GRADASCHI – ME, já habilitada anteriormente. A Comissão de Licitações abriu 

prazo de três dias úteis contados a partir do dia vinte e cinco do mês de março do ano de 

dois mil e catorze para as empresas FS IND. E COM. DE UNIFORMES LTDA – EPP,  

FONINI IND. DE UNIFORMES LTDA ME  e DEC’S INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA  que 

tiveram suas propostas desclassificadas por não atenderem as exigências editalícias. 

Transcorrido o período não houve manifestação de óbice ao julgamento. A Comissão de 

Licitações de acordo com o parecer técnico do Profº Daniel Arruda Coronel decide 

DESCLASSIFICAR  a empresa BEM HUR JOSE GRADASCHI – ME  para os itens 06 e 07  

após constatar na análise das amostras apresentadas pela referida empresa que as 

mesmas não estão nas dimensões solicitadas, conforme tabela de medidas anexada ao 

edital da Licitação. As amostras referente ao item 06 nos tamanhos P e GG não apresentam 

o tecido solicitado (poliviscose, 67% poliéster e 33% viscose) e não apresenta costuras 

retilíneas, assim como defeitos de acabamento (costuras repuxadas, gola ou arremate da 

ribana torto). As amostras referente ao item 07, a amostra do tamanho P não apresenta o 

tecido solicitado (poliviscose, 67% poliéster e 33% viscose), não apresenta uniformidade no 

tecido evidenciando cores diferentes e as amostras não apresentam costuras retilíneas, 

assim como defeitos de acabamento (costuras repuxadas, gola ou arremate da ribana torto). 

A Comissão de Licitações declara FRACASSADA  a Licitação devido não haver proposta 

válida para os itens. A Comissão de Licitações abre prazo de três dias úteis para as 

empresas apresentarem recurso do julgamento. E nada mais a constar, em cumprimento às 
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disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de 

Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação. 
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