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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/10/31773 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC. 

ASSUNTO: Convite Nº 08/2012 

OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de gêneros 

alimentícios e filtro de papel para café. 
 

TERMO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

Reuniu-se nesta data, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, a 

Comissão Permanente de Licitações da FUMEC, nomeada pela Presidente da FUMEC, 

através da Portaria nº 18/2013, composta por Julio Katsuhiko Yoshino, Adriana Aparecida 

Ruella Teodoro e Walmira Lange Alves Campos. Com fundamento na conclusão alcançada 

pela análise da proposta e com base nos critérios para classificação e julgamento previstos 

no item 08 do Edital, a Comissão, decide por: 

 

I)  CLASSIFICAR a única proposta da empresa J. J. ANTONIOLI & CIA. LTDA., para 

os itens 01 pelo preço unitário de R$ 11,76 (onze reais e setenta e seis centavos), 02 pelo 

preço unitário de R$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos), 07 pelo preço unitário de 

R$3,07 (três reais e sete centavos), 08 pelo preço unitário de R$ 2,49 (dois reais e quarenta 

e nove centavos) e 09 pelo preço unitário de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove 

centavos), valor total de R$19.610,76 (dezenove mil, seiscentos e dez reais e setenta e seis 

centavos). 

 

II) DECLARAR DESERTO os itens 03, 04, 05 e 06 por não lograr interessados na 

apresentação de propostas. 

 

III) FIXAR prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recursos, nos termos do 

artigo 109, inciso I, alínea “b”, §6º da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

A Comissão esclarece que mesmo havendo apenas 01 (um) licitante, o valor da proposta 

está em conformidade com os preços praticados de mercado e pesquisados por esta 

Fundação, conforme planilha de fl. 47. 

 

Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria 

Administrativa e Financeira da FUMEC, situada na Rua Dr. Quirino nº 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. 

 

Julio Katsuhiko Yoshino  

Presidente 

Adriana Aparecida Ruella Teodoro                                  Walmira Lange Alves Campos 
                      Membro                                                                                 Membro            


