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ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/5020017-01 

Ata complementar de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2018/5020017-01, do tipo 

“menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PERMANENTES ( Auto Clave, Centrifuga, Destilador de Agua, ...), 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 01/2017 de 

trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída 

pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente 

Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI  DA SILVEIRA, membros e 

ELIANA HOFFMANN, membro substituta,  reuniram-se às  dez horas do dia nove do mês de maio 

do ano de dois mil e dezoito, para complementar  a ata  de julgamento em relação ao item 04 da 

empresa PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA na qual o projeto não 

possui o valor integral para aquisição, sendo assim a comissão solicitou uma nova proposta a 

empresa diminuindo o valor proposto ao item para a aquisição do projeto, a empresa PRODHOSP 

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA encaminhou uma nova proposta aceita pela 

comissão e então DECLARA VENCEDORA 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.   

 

 

_____________________                 _______________________ 
Silvia Binotto                                                                  Jaqueline Giacomelli da Silveira               
Presidente                   Presidente Substituto  
 
 
 
_____________________         __________________________                          
Tatiane Machado Silva      Marta Lucia Santini da Silveira       
Membro        Membro 
 
 
 
______________________                
Eliana Hoffmann                       
Membro 
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TABELA DE VALORES 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. EMPRESA VALOR 

UNITÁRIO  

R$ 

1.  Microcentífuga refrigerada de bancada com rotor de 

ângulo fixo com capacidade máxima de 24 ou 32 

microtubos de 2 ml. Display digital que forneça indicação 

direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo 

(min./s), temperatura (°C) e mensagem de 

desbalanceamento e porta aberta. Temperatura de -10°C a 

40°C, com ajuste de 1°C em 1°C. Velocidade máxima maior 

ou igual a 14.000 RPM com ajuste de 10 RPM em 10 RPM 

(ou menos). Tempo de processo de 1 a 99 minutos (ou mais) 

com ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo). Com diferentes 

níveis ajustáveis de aceleração e frenagem. Alimentação em 

rede de 220V. 

01 SOLAB 

CIENTIFICA 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

LABORATÓRIOS 

EIRELI – EPP 

13.900,00 

2.  Centrífuga de bancada com rotor de ângulo fixo para 

tubos de 50 ml (tipo falcon) com capacidade máxima maior 

ou igual a 8 tubos de 50 ml. Display digital que forneça 

indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga 

(RCF), tempo (min./s) e mensagem de desbalanceamento e 

porta aberta. Velocidade máxima maior ou igual a 6.000 

RPM com ajuste de 10 RPM em 10 RPM (ou menos). 

Tempo de processo de 1 a 99 minutos (ou mais) com ajuste 

de 1 em 1 minuto (ou segundo). Com diferentes níveis 

ajustáveis de aceleração e frenagem. Alimentação em rede 

de 220V. 

01 SOLAB 

CIENTIFICA 

EQUIPAMENTOS 

PARA 

LABORATÓRIOS 

EIRELI – EPP 

7.700,00 

3.  Destilador de água. Alimentação em rede de 220V 01 PRODHOSP 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

HOSPITALARES 

LTDA 

785,57 

4.  Autoclave vertical analógica com volume mínimo de 40 

litros. Câmara de esterilização em aço inoxidável. 

Desligamento automático em caso de excesso de 

temperatura, pressão ou falta de água. Alimentação em rede 

de 220V. 

01 PRODHOSP 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

HOSPITALARES 

LTDA 

4.300,00 

 


