
 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA  FATEC  

Prédio,66 - Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/5040001-09 

Ata de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Concorrência n.º 
2016/5040001-09, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital 
REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE FREEZER, pelo 
período de 12 meses. PARA O PROJETO Nº 5.04.0001 , 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 01/2016, de trinta e um de maio do ano de dois mil e 
dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Silvia Binotto, 
Presidente, Jaqueline Giacomelli da Silveira, Presidente Substituto, Tatiane Machado Silva, 
Neida Fantinel Iop, Marta Lucia Santini da Silveira membros, Membros, reuniram-se às 
quatorze horas do dia onze do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da 
FATEC, Prédio 66, para abertura do envelope 01 (documentação). Apresentou envelope a 
empresa: SUDMED SERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-
LABORATORIAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME . Após análise dos documentos 
apresentados pela empresa, a Comissão de Licitações decide INABILITAR  à empresa, por 
apresentar o espelho do SICAF desatualizado, sendo assim de acordo com o Art . 48, § 3° 
da Lei  N° 8.666/93, “ Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”. Portanto a  
Comissão de Licitação concede o prazo de 8 dias para a Empresa inabilitada de 
reapresentação da documentação devidamente atualizada. E nada mais a constar, foi 
lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão de Licitações. 
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