Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA COMPLEMENTAR DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO Nº 2018/3010064-02
Ata complementar de abertura do envelope 01 (documentação) referente à Tomada de Preço n.º
2018/3010064-02, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DE USO E CONSUMO E PERMANENTE( cabeça para tripé,

iluminação de Led, gelatina(filtro de cor), microfone de mão, tripé, estabilizador de câmera),
PARA O PROJETO 3.01.0064, 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 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e
dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO,
Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO
SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA,membros, e ELIANA HOFFMANN, membro substituta
reuniram-se às onze horas do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito,
para retificação da ATA DE ABERTURA TP2018/3010064-02 para inclusão da Empresa R & R
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI- EPP, participante, e que não foi incluída por problemas
de correspondência, os dois envelopes(proposta e documentação) foram entregues dentro do prazo
estipulado do edital. Contudo, apenas neste momento os referidos chegaram à Comissão de
Licitações. Uma vez que a empresa cumpriu o prazo editalícios, ela não pode ser prejudicada, de
modo que a referida ata de abertura deve ser retificada. Assim na da maios a constar abre prazo de
cinco dias para recurso administrativo e marca data de abertura das propostas para dia 06/03/2017,
às 10:00. E nada mais a constar, foi lavrado a presente ata que vai assinada pela Comissão de
Licitações.
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