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ATA 02 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2014/6030025-02 (SRP) 

Ata 02 de abertura do envelope 02 (propostas) referente à Concorrência n.º 2014/6030025-02, do 

tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE GAIOLA PARA CAMUNDONGOS E RATOS, CAIXA PARA GAIOLA, 

TAMPA DE ARAME DE AÇO E ARAME ZINCADO, 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 02/2014, de seis de janeiro do ano de dois mil e quatorze, do 

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

Giacomelli da Silveira, Presidente Substituta, Lidiane Daniela Toso, Tatiane Machado Silva, Neida 

Fantinel Iop, e Géli Borges da Trindade, membros, reuniram-se às quatorze horas do dia dois do 

mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para abertura do 

envelope 02 (propostas). Apresentaram envelopes as empresas: JORGE OSVALDO BIESDORF – 

ME, SOGORB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, JOSÉ EU RICO BRAGA CORREA – ME, e 

BEIRAMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP,  todas habilitadas em data anterior. Aberto os 

envelopes de propostas, seguem os valores consignados, conforme a tabela em anexo. A Comissão 

de Licitações comunica à empresa BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP , que, em 

virtude do cumprimento do item 3, subitem 3.3 – C,  se for de seu interesse, a mesma poderá 

apresentar uma nova proposta em até 2 (dois) dias úteis, exclusivamente para o item 05.  A decisão 

de CLASSIFICAÇÃO e ADJUDICAÇÃO será efetuada em outra sessão, em data a ser definida pela 

Comissão. E nada mais a constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Comissão de 

Licitações. 

 

______________________________   ____________________________ 
Silvia Binotto                                                             Jaqueline Giacomelli da Silveira 
Presidente                   Presidente Substituta 

 
_________________________                                _________________________ 
Lidiane Daniela Toso                                                Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                     Membro     
 
________________________     ________________________ 
Neida Iop Fantinel                  Géli Borges da Trindade 
Membro         Membro            
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Tabela em anexo (Valores unitários em R$) 

Item Especificação Un. Quant. 

JORGE 
OSVALDO 

BIESDORF – 
ME 

SOGORB 
INDUSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA - EPP 

JOSÉ 
EURICO 
BRAGA 

CORREA – 
ME 

BEIRAMAR 
INDUSTRIA E 
COMÉRCIO 
LTDA-EPP 

1  

Gaiola para ratos  completa, base produzida 
em polipropileno, autoclavável, resistente a 
ácidos, nas medidas: 49x34x16cm, com 4 
(quatro) travas de empilhamento em forma 
de “L”, aba reforçada com ) orifícios para 
drenagem da água quando lavada, reforço 
em “X” no fundo da caixa.. Tampa de arame 
de aço carbono com tratamento de 
zincagem, malha 7,5mm para ratos, com 
comedouro embutido em “V”, laterais 
triangulares fixas e divisória basculante para 
formar o comedouro, duas arruelas fixas e 
paralelas para e encaixe do bico do 
bebedouro. Acompanha 01 bebedouro de 
polipropileno, com capacidade para 700ml e 
graduação de 100 a 700 ml, com rolha de 
cônica de borracha preta, bico de aço 
inoxidável, reto.de 85mm  
COMPONENTES DA GAIOLA : Caixa tampa 
e bebedouro.  

 
cx 

 
400 

 
R$ 134,00 

 
R$ 128,00 

 
R$ 131,25 

 
R$ 100,93 

2  Caixa para gaiola  de estocagem de ratos, 
ou para cobaias com bordas reforçadas, 
produzida em chapa de polipropileno de 9 
mm, autoclavável e resistente a ácidos, nas 
medidas de 60x50x22cm.  

 
cx 

 
300 

 
R$ 228,00 

 
R$ 141,82 

 
R$ 129,50 

 

 
R$ 151,41 

3  

Caixa para gaiola  de ratos, hamsters ou 
camundongos produzida em polipropileno, 
autoclavável, resistente a ácidos, nas 
medidas de 41x34x16cm.(414x344x168mm)  

 
cx 

 
300 

 
R$ 34,70 

 
R$23,76 

 
R$ 24,35 

 
R$ 29,22 

4  

Tampa de arame de aço carbono , com 
tratamento de zincagem, nas medidas aprox. 
de 41x34 cm, malha 7,5mm para ratos, com 
comedouro embutido em “V”, laterais 
triangulares fixas e  
divisória interna basculante, formando o 
comedouro, separando-o do bebedouro, 
duas arruelas paralelas fixas para introdução 
do bico do bebedouro.. 

 
cx 

 
150 

 
R$ 65,00 

 
R$ 42,55 

 
R$ 36,15 

 
R$ 42,68 

5  

Tampa em arame zincado , nas medidas 
aprox de 60x50 cm, com tratamento especial 
de inoxidação, com comedouro embutido em 
“V”, laterais triangulares fixas e duas 
divisórias basculantes para formar o 
comedouro separando-o do bebedouro, duas 
arruelas para proteção da rolha e encaixe do 
bico do bebedouro. 

 
cx 

 
150 

 
R$ 101,90 

 
R$ 124,66 

 
R$ 61,20 

 
+ 10% 
= 67,32 

 
R$65,41 

 


