Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/5030036-01
Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2018/5030036-01, do tipo “menor preço Global”,
segundo especificado no item 02 do edital para AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO, conforme
descrição completa no anexo IV PARA PROJETO 5.03.0036, 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, do dia trinta
mês 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
Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI

DA SILVEIRA, membros e

ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às dez horas do dia treze do mês de março
do ano de dois mil e dezoito, para JULGAMENTO das propostas apresentadas pelas empresas:
G.GOTUZZO E CIA LTDA, BIOLABBRASIL – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA –
ME, CARL ZEISS DO BRASIL LTDA habilitadas em sessão anterior. Tendo em vista o Parecer
Técnico do Coordenador do Projeto Daniel Curvello de Mendonça Muller a Comissão de Licitações
DESCLASSIFICA as empresas G.GOTUZZO E CIA LTDA, pois a mesma não atende as
especificações, pois o microscópio cotado não possui suporte apenas para uma lâmina e o tubo
ocular tem inclinação de 45°, não atendendo as exigências ergonômicas para a rotina diária de uso.
E a empresa BIOLABBRASIL – EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, o equipamento
cotado não atende, a capacidade do revólver giratório é para apenas quatro objetivas, na descrição
solicitou-se 5 objetivas, exigências ergonômicas para o uso diário do equipamento. Sendo assim
DECLARA VENCEDORA

a empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA com valor unitário de R$

19.254,00 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) devido ao fornecedor ser o único a
atender a especificações necessárias do Edital. 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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