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MEMORANDO Nº: 072 e 086/2009 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2009 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE “A” - DOCUMEN TOS DE 
HABILITAÇÃO E “B” – PROPOSTA 
 
Reuniu-se, nesta data, aos três dias de dezembro do ano de dois mil e nove, às 10h30min, a 
Comissão de Licitações da FUMEC, nomeada pelo Presidente da FUMEC, através da Portaria 
27/2009, composta por Frederico Sequeira Scopacasa, Adriana Aparecida Ruella Teodoro e 
Nelson Gonçalves. Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes “A” – Documentos de 
Habilitação e “B” – Proposta, o Presidente da Comissão abriu a sessão pública verificando 
que apresentaram os documentos acima referenciados as seguintes empresas: Full Prime 
Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME, representada por José Roberto Carvalho, RG 
24.976.254-7, e ACC Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda., representada por 
Jefferson Manoel Marciano e Silva, RG 41.824.544-7. Em seguida, foi procedida à abertura 
dos envelopes “A”, contendo documentos, que foram numerados (fls. 385/399 para Full Prime 
Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME e fls. 400/411 para ACC Brasil Indústria e 
Comércio de Computadores Ltda.), todos examinados e devidamente rubricados. Nos termos 
do subitem 9.4.1 do edital, a Comissão procedeu ao julgamento decidindo pela 
HABILITAÇÃO das duas empresas, haja vista terem apresentado a documentação em 
conformidade com o item 6.1 do edital. Dada a oportunidade de uso da palavra aos 
representantes presentes, estes desistiram expressamente do direito de interpor recurso e 
concordaram com a imediata abertura dos envelopes “B” – PROPOSTA que, depois de 
examinados e rubricados pela Comissão e as licitantes presentes, foram juntados ao processo 
em epígrafe (fls. 412/424 para Full Prime Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME e fls. 
425/469 para ACC Brasil Indústria e Comércio de Computadores Ltda.). Aberta a palavra, 
não houve pronunciamento. Para análise mais acurada, a Comissão encerrou a sessão 
comunicando que proferirá o julgamento posteriormente e publicará no Diário Oficial do 
Município e, facultativamente, no portal eletrônico www.campinas.sp.gov.br/educacao. Nada 
mais, foi encerrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os 
presentes. 
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