Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/5030036-05
Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2018/5030036-05, do tipo “menor preço
Unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
O H.V.U (Balança, Central de Inclusão, Máquina de Tosquiar, Centrifuga), 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 doze do mês de julho do
ano de dois mil e dezoito, para JULGAMENTO das propostas apresentadas pelas empresas:
ROGERIO FEIJÓ KOZOROSKI, WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, K.C.R. S COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA, JOSÉ EURICO BRAGA
CORREA, LUPE INDÚSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA,
habilitadas em sessão anterior. Tendo em vista o Parecer Técnico da Coordenadora do Projeto
Marta R. L. Leal a Comissão de Licitações DECLARA 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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_______________________

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituto

_____________________
Tatiane Machado Silva
Membro

__________________________
Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

______________________
Eliana Hoffmann

Membro
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TABELA R$
ITEM

1.

2.

DESCRIÇÃO

QTD.

EMPRESA

VALOR
UNITÁRIO
R$

BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL PARA GRANDES
ANIMAIS.
Capacidade para até 3.000kg
Fornecido com o Software.
Indicação estável do peso, mesmo com movimentação
dos animais.
Pode ser utilizada para pesar bovinos, equinos, suínos,
caprinos e ovinos.
Pode ser usada em mais de um gradil ou tronco.
Funciona com qualquer impressora serial
Possui 02 Barras de pesagens
É confeccionada em açõ carbono e é resiste a água
Confeccionada com pintura eletrostática de alta
durabilidade
Possui i ndicador eletrônico com bateria interna e função
carga viva
Bivolt ou 220V
Acompanha cabos de comunicação
Acompanha maleta para cabos e indicador
12 meses de garantia para defeitos de fábrica
CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA
Possui estrutura modular e a altura padronizada da área
de trabalho que permite o acoplamento de dois módulos.
Todas as funções de aquecimento são independentes e
controladas por termostatos digitais de alta precisão.
Possui mesa de trabalho de fácil limpeza.
A dispensa da parafina pode ser feita manualmente e/ou
através de acionamento por pedal
O inclusor possui um reservatório de parafina derretida,
duas cubas aquecidas para espécimes e moldes e
suporte para pinças.
Porta-pinças aquecido; acopladas no mesmo
equipamento.
02 ou 03 pinças aquecíveis
Todos os recipientes são removíveis para facilitar a
limpeza.
Possui sistema de aquecimento de fácil programação e
possui dois níveis de proteção.
Possui mostrador de cristal líquido que pode-se ver a
temperatura da parafina, das cubas e do bico de
descarga.
Automação que permite que seja ligado e desligado em
horários predeterminados.
Placa refrigerada com controles independentes.
Capacidade do reservatório de parafina: de até 6000 ml
Temperatura dos locais aquecidos 0 a 90 grC.

01

K.C.R.S
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

5.570,00

01

LUPE
INDÚSTRIA
TECNOLOGICA
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATÓRIO
LTDA

22.000,00
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3.

4.

Temperatura da placa refrigerada 0 a -20 grC
Controles eletrônico e liga/desliga separados
Bivolt ou 220V
Manual de operação.
12 meses de garantia para defeito de fabricação
MÁQUINA DE TOSQUIAR OVELHAS 220V
Equipamento potente que pode cortar qualquer tipo de
lã.
Permanece fria e confortável durante todo o dia.
Com alta velocidade, carcaça resistente e textura
antiderrapante.
Motor resfriado a ar, e permanece lubrificada por até
100 horas.
1 velocidade (3000 ciclos de corte por minuto)
Tensão de 220V
Motor de alta potência (150 W)
Tela de ventilação removível para fácil limpeza
Lâmina Inferior de 13 dentes instalada
Lâmina Superior de 4 pontas instalada
Tela de ventilação extra
Caixa de transporte: compartimento inferior para a
máquina e compartimento superior para organizar
acessórios
CENTRÍFUGA SOROLÓGICA
Constituída por estrutura fabricada em plástico de alta
resistência, tampa com reforço interno metálico e pés de
borracha aderentes (tipo ventosas)
Possui painel frontal com LED luminoso indicativo de
funcionamento/repouso, controladores e display digital
de velocidade e tempo.
A tampa possui dispositivo de segurança que não
permite o funcionamento da centrífuga quando está
aberta.
Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ml ou 15 ml
Controladores digitais de velocidade e tempo (teclas de
toque);
Display digital de velocidade e tempo;
Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm;
Rotor de ângulo ﬁxo (45°);
Voltagem: 220V.
Acompanha cabo de força, 02 fusíveis 12 borrachas
para uso em caçapas;
Manual de instruções
Garantia de 12 meses
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ROGERIO FEIJÓ
KOZOROSKI

2.315,00

01

ROGERIO FEIJÓ
KOZOROSKI

1.770,00
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