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ATA DE JULGAMENTO DO CONVITE 2014/6030024-01  

Ata da sessão de JULGAMENTO das propostas referente ao CONVITE n.º 2014/6030024-01, do 

tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital de AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (impressora, tela proje ção, HD eterno, 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 

01/2014, 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, TATIANE MACHADO SILVA, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, NEIDA 

FANTINEL IOP e LIDIANE DANIELA TOSO membros, reuniram-se às catorze horas do dia oito de 

maio do ano de dois mil e quatorze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas 

das empresas: TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA – EPP, INFOTONER DISTR. DE INFORMÁTICA E 

ELETRÔNICOS LTDA – ME e KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA ME,  habilitadas em data anterior. 

Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador Jorge Antônio de Farias a Comissão de 

Licitações decide DESCLASSIFICAR  a proposta da empresa KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA ME   

para o item 01  por não atender as exigências do edital, referente ao Subitem 4.5. DECLARA 

VENCEDORAS as empresas: INFOTONER DISTR. DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA – 

ME para o item 01 com valor unitário de R$ 2.219,00 (dois mil duzentos e dezenove reais), por 

atender as exigências do edital e, apresentar preço compatível com o mercado e previsto no plano 

de trabalho do projeto e KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA ME  para o item 04  com valor unitário de 

R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), por atender as exigências do edital e, apresentar 

preço compatível com o mercado e previsto no plano de trabalho do projeto. A Comissão de 

Licitações decide CANCELAR  os itens 02 e 03  em função dos preços estarem acima do previsto no 

plano de trabalho do projeto. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação 

pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento 

para Homologação e Adjudicação. 
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