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ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2013/6030002-03 

Ata de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Concorrência n.º 2013/6030002-03, do tipo 

“menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (Binóculos, bob ina de papel, cadeiras, sacos 

de papel...), 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 

01/2013, 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 vinte e cinco do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e treze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para abertura do envelope 01 

(documentação). Apresentaram propostas as empresas: LANSER COMÉRCIO E SUPRIMENTO 

PARA ESCRITORIO LTDA - EPP. Após consulta ao SICAF e aos documentos apresentados pelas 

empresas, a Comissão de Licitações decide HABILITAR  a empresa por obediência aos termos 

editalícios. Devido à NÃO apresentação do Termo de Desistência Recursal pela empresa a Comissão 

de Licitações decide que a abertura do envelope nº 02 (proposta) será efetuada no dia quatro do mês de 

março do ano de dois mil e treze. 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 lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão de Licitações. 
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