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ATA 02 DE JULGAMENTO DO CONVITE 2013/3050010-01 

Ata de julgamento referente ao Convite n. º 2013/3050010-01, do tipo “menor preço 

unitário”, segundo especificado no item 02 do edital CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

IMPRESSÃO DE LIVROS, PARA O PROJETO 3.05.0010, conf orme 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, Lidiane Daniela Toso, 

presidente substituto, Geison Roso Berlezi, membro, Tatiane Machado Silva, membro 

substituto e Jaqueline Giacomelli da Silveira, membro substituto reuniram-se às dez horas e 

quinze minutos do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e treze, na Sede da FATEC, 

Prédio 66, para complementar a ata de Julgamento datada de 10/05/2013. A Comissão de 

Licitações entrou em contato com a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA – 

EPP para apresentação de uma nova proposta tendo em vista que o Projeto 3.05.0010 não 

havia condições de pagar o referido valor apresentado nas propostas anteriores, sendo que 

a empresa aceitou a solicitação e apresentou o valor global de R$ 18.040,00 para o lote 01, 

valor este que está dentro das possibilidades do projeto. 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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