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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 92098-02/2012 

Ata de julgamento do envelope 02 (proposta) referente à Tomada de Preços n. º 92098-02/2012, do tipo “menor 

preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital “AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA DOIS 

GABINETES E RECEPÇÃO (cadeiras, bancos, bancadas, poltronas...) PARA O PROJETO N. º 

9.20.98, COM RECURSOS DO CONVÊNIO PETROBRAS  N° SAP 4600252525 conforme 

especificações 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 04/2012, de dois de maio 

do ano de dois mil e doze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Silvia 

Binotto, Presidente, Lidiane Daniela Toso, presidente substituto, Geison Roso Berlezi, membro, 

Tataiane Machado Silva, membro substituto, reuniram-se às nove horas do dia vinte e cinco do mês de 

julho do ano de dois mil e doze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para decisão de CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS e DESEMPATE do item 01, entre as empresas OFFICE PLUS INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME  e LUIS CESAR REIS –ME, aonde a empresa  LUIS 

CESAR REIS –ME foi vencedora. Tendo em vista o parecer do Prof. Erico M.M. Flores a CLASSIFICAÇÃO 

da empresa vencedora foi o menor preço cotado pelas empresas participantes conforme a tabela em anexo. Em 

cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação 

de Vossa Senhoria este julgamento para homologação.E nada mais a constar, foi lavrada a presente Ata que 

vai assinada pela Comissão de Licitações. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO EMPRESA VALOR UM.  

R$ 
13 Cadeira presidente giratória sem braço, 

com regulagem de altura através de 
amortecimento com pistão a gás protegido 
por capa telescópica. Encosto e assento 
em espuma de poliuretano injetada de 70 
mm revestida em tecido 100% poliéster 
com 240 gr/m2 de alta resistência na cor 
bordo. Base com estrutura de 5 pés em aço 
revestido por capa e rodízios de duplo giro 
injetado.   

 

LUIS CESAR REIS 
ME 

179,00 

14 Cadeira executiva giratória sem braço, 
com regulagem de altura através de 
amortecimento com pistão a gás protegido 
pó capa telescópica. Encosto e assento em 
espuma de poliuretano injetada de 50 mm 
revestida em tecido 100% poliéster com 
240 gr/m2 de alta resistência na cor preta. 
Base com estrutura de 5 pés em aço 
revestido por capa e rodízios de duplo giro 
injetado.  

 

LUIS CESAR REIS 
ME  

98,00 

15 Mocho alto com assento em madeira 
prensada a quente se 12 mm. Espuma 
laminada de 30 mm com revestimento em 
couro ecológico na cor preta. Estrutura em 
tubo de aço industrial ¾ tratado contra 
ferrugem pintura epóxi-pó na cor preta 
com anel que liga as pernas, com ponteira 
em polipropileno injetado.  

 

LUIS CESAR REIS 
ME  

34,00 

16 Poltrona produzida com base em madeira 
Pinus, com cinta no acento, revestimento 
completo com espuma de alta resiliência, 
pés em madeira (pinus) na cor tabaco. 
Acabamento em tecido chenille, cor 
marrom. Possui feltro nos pés. Encosto 
com formas de curvas. Dimensões: 85 cm 
de altura, 75 cm de profundidade e 75 cm 
de comprimento.  

 

LUIS CESAR REIS 
ME  

198,00 

 


