Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/5030036-05
Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2017/5030036-05, do tipo “menor preço unitário”,
segundo especificado no item 02 do Edital AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE
CERCAS, PARA O PROJETO 5.03.0036, conforme descrição no anexo V, pelo período de 12
meses, 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 dezessete 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 quatorze horas do dia três do mês de julho do ano
de dois mil e dezessete na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas
pelas empresas: JOSÉ EURICO BRAGA CORREA, CARLESSO COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA- ME, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do
Professor Coordenador, Daniel Curvello de Mendonça Muller 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

ESPECIFICAÇÃO

01

Material para Cerca: - 400 Palanques de cerne de
eucalipto cerrado, medindo 2,4 metros de
comprimento, com espessura de 13cmx13cm;2000
Tramas de cerne de eucalipto cerrado, medindo 1,4
metros de comprimento, com espessura de 6cmx6 cm;
- 20.000 metros de arame liso ovalado, bitola 14x16
em aço zincado; 20 Kg de Arame de atilho nº 12, para
cerca. 01 rolo de Arame de rabicho nº 8, para cerca,
com 50kg.
Serviços (mão de obra):Confecção de 4.000 metros de
cercas (alambrado) e porteiras para contenção de
animais utilizados para aulas e pesquisas, em área do
Hospital Vet. universitário, com as seguintes
características: A cerca deverá ser feita com (cinco) 5
fios de arame liso 14x 16. A cada (dez) 10 metros
deverá ser instalado um palanque de cerne de
eucalipto de 2,4m x 13cm x 13 cm, e entre os
palanques deverá ter (cinco) 5 tramas de 1,4m x 6cm
x 6 cm. Os palanques e tramas serão artilhados com
arame de atilho. Também estarão incluídos nestes
serviços, a mão de obra dos cantos ou estroncas, que
serão em torno de aproximadamente 14 (quatorze)
estroncas, que deverão ser feitos utilizando os
mesmos palanques, tramas e arame de rabicho
descritos para cerca. Os serviços de confecção de
aproximadamente 8 (oito) porteiras medindo + - 5
(cinco) metros, que deverão ser feitas utilizando as
mesmas tramas, arame liso e arame de rabicho
descrito para confecção da cerca. Ficará a cargo da
empresa vencedora da licitação a limpeza, tipo
roçadas, das áreas onde passarão as cercas, se
necessário, bem como a retirada da cerca velha do
local.OBS: 1) Este item refere-se somente a mão de
obra (trabalho), não estão incluídos materiais como
palanques, tramas e arames; 2) Os materiais para a
mão de obra, tais como, cavadeiras, pás, socadores,
esticadores de fio, chaves de arame, alicates, serras,
serrotes, materiais e equipamentos para roçadas e
materiais de proteção pessoal, serão por conta da
firma vencedora da licitação.
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UND.

QT.

EMPRESA

VLR UNIT
R$

01

01

JOSÉ EURICO

44.995,00

01

01

CARLESSO

41.960,00
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