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ATA DE DESEMPATE DA TOMADA DE PREÇOS 2013/3090013-0 1 

Ata de abertura referente à TOMADA DE PREÇOS n.º 2013/3090013-01, do tipo “menor 

preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

ESPORTE E LAZER (Apito, Bolas, Cajon, Corda, Pandei ro, Tinta, Câmera Digital, 

Filmadora, Notebook...) PARA O PROJETO 3.09.0013 co nforme 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 01/2013, de 

vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e treze, do Diretor Presidente da FATEC, 

constituída pela funcionária Silvia Binotto, Presidente, Geison Roso Berlezi, membro, 

Jaqueline Giacomelli da Silveira, membro substituto, reuniram-se às quatorze horas do dia 

nove do mês de maio do ano de dois mil e treze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para 

desempate do item 20  entre as empresas: ASTOR STAUDT – ME e GABRIELA TORRES 

RAUBER – ME. No dia e hora marcados a Comissão de Licitações realizou o sorteio público 

no qual, não houve a participação presencial de nenhuma das empresas interessadas. Para 

a realização do sorteio foi escrito o nome das empresas em papéis separados, ambos foram 

dobrados nas mesmas dimensões e colocados em um recipiente (saco plástico preto) 

escuro, do qual, um voluntário retirou o bilhete contendo o nome da empresa sorteada para 

o item 20  foi vencedora a empresa GABRIELA TORRES RAUBER – ME . A decisão de 

CLASSIFICAÇÃO e ADJUDICAÇÃO será efetuada em outra sessão, após o Parecer 

Técnico em data a ser definida pela Comissão. E nada mais a constar, foi lavrado a 

presente Ata que vai assinada pela Comissão de Licitações. 
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