Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº CR 2016/5030036-04
Ata de julgamento referente à Concorrência n° CR 2016/5030036-04, do tipo “menor preço unitário”,
segundo especificado no Edital para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSUMO (Lixeiras ou coletor de lixo com pedal...), 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 01/2016, de
trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela
funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente
Substituto, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP e MARTA LUCIA SANTINI
DA SILVEIRA Membros, reuniram-se às dez horas do dia cinco do mês de setembro do ano de dois
mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas
empresas: VERNER PEREIRA DE SOUZA-EPP, ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI-ME
habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico da Professora Coordenadora Anne Santos
Amaral, a Comissão de Licitações decide DECLARAR VENCEDORAS as empresas conforme
tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta
Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e
Adjudicação.
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TABELA DE VALORES R$
ITEM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

DESCRIÇÃO
Lixeira ou coletor de lixo com Pedal, capacidade para 20 litros.
Tampa com sistema de abertura/fechamento promovendo a vedação
do coletor, através de pedal, com objetivo de evitar a dispersão de
odores, entrada de insetos e riscos de contaminação. Produzida em
polipropileno de alta resistência e Aditivos. Uso hospitalar e
laboratorial. Cor branco.
Lixeira ou coletor de lixo com Pedal, capacidade para 30 litros.
Tampa com sistema de abertura/fechamento promovendo a vedação
do coletor, através de pedal, com objetivo de evitar a dispersão de
odores, entrada de insetos e riscos de contaminação. Produzida em
polipropileno de alta resistência e Aditivos. Uso hospitalar e
laboratorial. Cor branco.
Lixeira ou coletor de lixo com Pedal, capacidade para 50 litros.
Tampa com sistema de abertura/fechamento promovendo a vedação
do coletor, através de pedal, com objetivo de evitar a dispersão de
odores, entrada de insetos e riscos de contaminação. Produzida em
polipropileno de alta resistência e Aditivos. Uso hospitalar e
laboratorial. Cor branco.
Lixeira ou coletor de lixo com Pedal, capacidade para 60 litros.
Tampa com sistema de abertura/fechamento promovendo a vedação
do coletor, através de pedal, com objetivo de evitar a dispersão de
odores, entrada de insetos e riscos de contaminação. Produzida em
polipropileno de alta resistência e Aditivos. Uso hospitalar e
laboratorial. Cor branco.
Lixeira ou coletor de lixo com Pedal, capacidade para 100 litros.
Tampa com sistema de abertura/fechamento promovendo a vedação
do coletor, através de pedal, com objetivo de evitar a dispersão de
odores, entrada de insetos e riscos de contaminação. Produzida em
polipropileno de alta resistência e Aditivos. Uso hospitalar e
laboratorial. Cor branco
Carrinho Coletor de Lixo 120 litros. Produzido em polipropileno ou
plástico de alta resistência e aditivos. Com Pedal para facilitar a
abertura e fechamento da tampa. Duas rodas de borracha de
aproximadamente 200mm de diâmetro e eixo maciços. Com suporte
para manter em pé quando parado e pega mãos para empurrar e
conduzir o carrinho. Cor azul ou verde.
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