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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/10/19624 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC 

ASSUNTO: Tomada de Preços Nº 02/2012 

OBJETO: Aquisição de toners. 

 

 

SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “B” - CONTENDO AS PROPOSTAS. 

 

 

Reuniu-se, nesta data, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às 

10h30min, a Comissão de Licitações da FUMEC, nomeada pelo Presidente da FUMEC, 

através da Portaria 57/2012, composta por Vanira Grassi Sichiroli de Medeiros, Adriana 

Aparecida Ruella Teodoro e Julio Katsuhiko Yoshino. Encerrada a fase de habilitação, a 

Presidente da Comissão abriu a sessão pública procedendo à abertura do envelope “B” – 

Proposta da empresa habilitada: Papelaria Orly Ltda.-ME, sem representante presente (fls. 

135/136), tendo sido numerado, examinado e rubricado. Com fundamento na manifestação da  

Assessoria de Informações Educacionais – Setor de Tecnologia da SME/FUMEC, 

representada nesta sessão pelo seu Assessor, Sr. Wagner da Cunha Álvares, no sentido de que 

a proposta comercial apresentada atende às especificações do projeto básico, e, ainda, com 

base nos critérios para classificação e julgamento previstos no item 10 do Edital, decide-se 

por CLASSIFICAR a proposta da empresa Papelaria Orly Ltda.-ME, pelo preço unitário de 

R$1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais), totalizando o valor de R$26.640,00 (vinte e 

seis mil e seiscentos e quarenta reais). Fica fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

interposição de recursos, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n.° 

8.666/93. Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 

Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino n.º 1562, 1º andar, 

Edifício Aquarius, Centro, Campinas, SP, no horário das 8h30min às 12h00min e das 

13h30min às 16h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que lido e 

achado conforme, vai assinado por todos os presentes.  

 

Vanira Grassi Sichiroli de Medeiros                                   Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                                        

Presidente                                                           Membro  

 

Julio Katsuhiko Yoshino                                              Wagner da Cunha Álvares 

Membro                       Assessoria de Informações Educacionais 


