
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DO PROCESSO 

LICITATÓRIO n° 51/2021, TOMADA DE PREÇOS n° 02/2021.  

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14 h (catorze horas) deu-se início 

à sessão pública de recebimento dos envelopes da Tomada de Preços 02/2021, tipo menor preço, 

processo licitatório n° 11/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 

assessoria para aprimoramento da Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, com a criação 

da Revista Eletrônica de Pós-Graduação e assessoramento de dirigentes e professores para adequação 

do projeto de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico em Direito) com a finalidade de 

entrega do novo formulário APCN da CAPES. Compareceram os membros da COPEL – Comissão 

Permanente de Licitação, o senhor José Donizete Ferreira (presidente), Rafael de Barros Pustrelo, 

Adilson Balduíno Martins e Felipe dos Santos Gasparoto. Compareceu ainda o Dr. Fabrício Facury 

Fidalgo, Assessor Jurídico desta Faculdade de Direito de Franca. O Presidente anunciou o início da 

sessão pública de recebimento dos envelopes. Nenhum representante compareceu à sessão pública, 

tendo os envelopes sido entregues anteriormente na Portaria da FDF. Apresentaram envelopes de 

documentos de habilitação e Proposta de Preços as empresas EDUJUR EIRELI ME, CNPJ 

21.454.078/0001-56 e ADVOCACIA UBIRAJARA SILVEIRA, CNPJ 03.113.828/0001-44. Foi 

consultado, às 14h10, nas duas portarias da Faculdade de Direito de Franca se havia sido entregue mais 

algum envelope, tendo a resposta sido negativa. Os envelopes contendo a documentação de habilitação 

e propostas de preços foram examinados e rubricados por todos os presentes. A abertura dos envelopes, 

conforme edital, foi agendada para o dia 30.12.2021, às 09h00.  Nada mais havendo a relatar sobre a 

sessão de recebimento dos envelopes, a Comissão encerra os trabalhos com a lavratura da presente ata 

que, após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações e pelo Assessor Jurídico da Faculdade de Direito de Franca. Esta ata será extratada e 

publicada no site oficial da Faculdade de Direito de Franca, para conhecimento de todos os interessados 

e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a Lei, ficando os autos desde já com vistas 

franqueadas aos interessados. 

 

José Donizete Ferreira Membro 

Presidente da COPEL 
Rafael de Barros Pustrelo 

Membro COPEL 

Adilson Balduíno Martins 

Membro COPEL 
Felipe dos Santos Gasparoto 

Membro COPEL 

Dr Fabrício Facury Fidalgo 

Assessor Jurídico da FDF 

 


