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ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 3110005 - 01/2012 

Ata de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Tomada de Preços n. º 3110005-01/2012, 

do tipo “menor preço global”, segundo especificado no item 02 do Edital (CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AP OIO TÉCNICO PARA O 

PROJETO 3.11.0005, conforme 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. 01/2012, de vinte e um de março de dois mil e doze, do Diretor Presidente da FATEC, 

constituída pela funcionária Silvia Binotto, Presidente, Cristiane Rodrigues Chaves, Membro 

Substituto,  Geison Roso Berlezi, Membro, reuniram-se às nove horas do dia vinte e sete do mês de 

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

(documentação). Foi divulgado o edital no Diário Oficial da União (D.O.U) e no site da FATEC 

www.fatecsm.org.br. Apresentou proposta somente à empresa GDI PESSOAS LTDA representada por 

Daniel Rios Viana sócio da empresa. Após consulta a documentação apresentada pela empresa, a Comissão 

de Licitações decide HABILITAR  a empresa, por obediência aos termos editalícios. Como a empresa 

participante apresentou o termo de desistência recursal a Comissão de Licitações decidiu pela imediata abertura 

do envelope nº. 02 (proposta). Aberto o envelope de proposta, consignou-se o seguinte valor global para o 

objeto licitado: R$ 114.907,93 (cento e quatorze mil novecentos e sete reais e noventa e tres centavos). Após 

rubrica da proposta pela Comissão, 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 e representantes credenciados para a sessão. 
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