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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2015/5030005-07 ( SRP) 

Ata de Julgamento referente à Concorrência n.º 2015/5030005-07, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE LIMPEZA (detergente, alvejante, amacian te, saponáceo, saco para lixo,...), pelo 

período de 12 meses, PARA O PROJETO 5.03.0005 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 02/2015, de vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e quinze, do Diretor 

Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Silvia Binotto, Presidente, Jaqueline Giacomelli 

da Silveira, Presidente Substituto, Lidiane Daniela Toso, Tatiane Machado Silva e Neida Fantinel Iop, 

Marta Lucia Santini da Silveira, membros, reuniram-se às dez horas do dia vinte e quatro do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio 66, para Julgamento das 

propostas das empresas: G. GOTUZZO E CIA LTDA e BR MATERIAIS DE LIMPEZA LT DA – EPP. 

já habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico da Professora Coordenadora Anne 

Santos do Amaral a Comissão de Licitações DECLARA VENCEDORAS  as empresas conforme 

tabela em anexo e DECLARA FRACASSADA  a licitação para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14 

e 15 devido não haver proposta. 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. 

 

 

_____________________ ___                     ___________________________ 
Silvia Binotto                                                                    Jaqueline Giacomelli da Silveira              
Presidente                          Presidente Substituto  
  
 
 
____________________________                                ______________________________                           
Lidiane Daniela Toso                                  Tatiane Machado Silva  
Membro                                     Membro 

 
 
_____________________________                                 
Neida Fantinel Iop                                                             
Membro                                                                                 HOMOLOGO EM: 

                                                         ____/____/______ 
 

                                                           _________________ 
                                                              Adalberto Constantino Meller 

                                                          Secretário Executivo 
                                                               FATEC 
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TABELA DE VALORES R$ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 
 

VALOR 
UND. R$ 

EMPRESA 
VENCEDORA 

01 Detergente desinfetante de uso geral, concentrado. 
Diluição mínima: 1 litro de concentrado para 100 
litros de água.  Com a seguinte composição: 
Nonilfenol etoxilado, Óleo de pinho ou de eucalipto, 
cloreto de benzalconio, conservante, corante e 
veículo.  Aspecto: Liquido verde ou zul, viscoso, 
com odor de pinho ou de eucalipto.  Indicado para 
limpeza e desinfecção de ambientes, pisos, 
sanitários, corredores, pátios, etc... 

Litro 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

02 Alvejante e desinfetante concentrado de 10 à 12%.  
Com a seguinte composição: Hipoclorito de sódio, 
estabilizante e veiculo.   Indicado para lavagem de 
roupas em lavanderias hospitalares e desinfecção 
de ambientes.   Aspecto: liquido, límpido amarelado. 

Litro 600  
DESERTO 

 
DESERTO 

03 Detergente concentrado para pré-lavagem e 
lavagem de roupas de algodão e poliéster/algodão, 
para máquina de lavar industrial hospitalar. 
Dosagem possível de utilização do produto: 3 a 12 
ml de produto por quilo de roupa.  Com a seguinte 
composição: Oxo álcoois etoxilados, agente 
suspendente, alcalinizantes, antirredepositante, 
branqueador óptico, coadjuvante, sequestrantes, 
solubilizante, tensoativo amonico e água.  
Característica do produto: Aspecto- liquido viscoso; 
cor – bege; Densidade (25ºC) – 1,25 a 1,30 g/ml; pH 
( sol. aquosa 1%) – 11,5 a 12,5; alcalinidade livre – 
7,5 a 8,5% (Na2O); alcalinidade total – 9,5 a 10,5% 
(Na2O);  nível de espuma – baixo. 

Litro 500 
 
 
 
 
 
 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

04 Amaciante para todos os tipos de tecidos.  Utilizado 
para amaciar e perfumar tecidos durante a lavagem 
eliminando a aspereza das roupas.   Com a 
seguinte composição: Cloreto de dialquil dimetil 
amônio, atenuador de espuma, coadjuvantes, 
fragrância, conservante, corante, acidificante e 
água. Que pode ser utilizado na dosagem de 3 a 6 
ml de produto por quilo de roupa. 

Litro 400  
DESERTO 

 
DESERTO 

05 Produto alcalino para pré-lavagem e lavagem de 
roupas hospitalares (sujidade pesada).  Com 
objetivo de eficiência do processo, alto poder de 
remoção da sujeira e manutenção do pH durante a 
lavagem. Com a seguinte composição: Hidróxido de 
sódio, sequestrantes e água. 

Litro 350  
DESERTO 

 
DESERTO 

06 Desinfetante de uso geral, indicado para remoção 
de manchas e alvejante de roupas de algodão e 
poliéster. Objetiva evitar riscos de contaminação 
através dos tecidos hospitalares, eficiente contra 
bactérias, vírus e fungos. Composição: Hipoclorito 
de sódio(teor de cloro ativo:8,0 – 10,5%), 
estabilizantes e água. Para utilizar na dosagem de 4 
a 14 ml de produto por quilo de roupa.  
Características do produto: - liquido; – amarelado; - 
Densidade (25ºC) � 1,16 a 1,21 g/ml; - , pH 

Litro 400 
 
 
 
 
 

 
DESERTO 

 
DESERTO 
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(sol.aquosa 1%) ->min. 9,5;  
07 Neutralizador de resíduos alcalinos e de alvejante 

químicos, para lavagem de roupas em lavanderias 
hospitalares, hoteleiras, industriais e comerciais.  
Com objetivo de remoção de manchas, reduzir 
aspereza das roupas, facilitar o enxágües, evitar o 
amarelamento dos tecidos e aumento da vida útil 
dos tecidos. Com a seguinte composição 
metabissulfito de sódio e água.  Características: 
liquido transparente; amarelada; densidade (25ºC) -
> 1,27 a 1,30 g/ml;  pH (sol. aquosa 1%) -> 4,0 a 
5,0.  Dosagem possível de utilização 1 a 3 ml de 
produto por quilo de roupa. 

Litro 120  
DESERTO 

 
DESERTO 

08 Saco para lixo 100 litros, em polietileno, reforçado, 
medindo aproximadamente 75 x 105cm com 
aproximadamente 0,10mm de espessura na cor 
azul ou preta, pacote com 100 unidades. 

Pct. 36  
R$ 39,90 

BR MATERIAIS  

09 Saco para lixo 50 litros, em polietileno, reforçado, 
medindo aproximadamente 72 x 80cm com 
aproximadamente 0,10mm de espessura na cor 
azul ou preta, pacote com 100 unidades. 

Pct. 36 R$ 20,96  
G. GOTUZZO 

10 Saco para lixo 30 litros, em polietileno, reforçado, 
medindo aproximadamente 58 x 72cm com 
aproximadamente 0,10mm de espessura na cor 
azul ou preta, pacote com 100 unidades. 

Pct. 36 
 
 

R$ 14,60  
G. GOTUZZO 

11 Saponáceo líquido ou cremoso para limpeza de 
azulejos, pias, torneiras, mesas, etc... Composição 
química a base de ácidos espessantes, 
alcalinizantes, abrasivos ativo, conservantes, 
corantes, com fragrâncias. Uso geral, frasco de 
300ml (gramas) ou indicar embalagem. A empresa 
ofertante deverá informar o principio ativo deste 
produto na proposta .  

Fr. 120 
 
 
 

 
R$ 2,60 

 
BR MATERIAIS  

12 Esponja para lavar louças dupla face de alta 
performance, multiuso de poliuretano e fibra 
sintética com abrasivo, em unidades com as 
medidas aproximadas de 110mm x 75mm x 20mm. 

Unid. 120  
R$ 0,57 

 
BR MATERIAIS  

13 Saco alvejado ou pano para limpeza de chão, 100% 
algodão de boa qualidade, medindo 
aproximadamente 0,40cm. 

Unid. 120  
R$ 2,90 

 
BR MATERIAIS  

14 Desinfetante, alvejante para lavagem de roupas e 
limpeza geral, liquido a base de Hipoclorito de 
sódio, com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5%. Em 
frascos de 1000ml 

Litros 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

15  Toalha de papel crepado, intercalado, tamanho de 
20 x 30cm, dobrado em 3 dobras com 04 faces, na 
cor creme natural, maço com 125 folhas, embalado 
em fardos com 10 maços 

Maço 1.200  
DESERTO 

 
DESERTO 

16 Toalha de papel, cor branco alvíssimo, folha dupla, 
picotada, gofrada, alto poder de absorção, ultra 
resistente, embalada em pacote com 02 rolos com 
60toalhas, cada toalha com 22cm x 20cm, primeira 
qualidade, fabricação 100% em fibras naturais, 
material não reciclado. 

Rolo 800  
 R$ 1,63  

 
G. GOTUZZO 

 


