Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2017/3010064-02
Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2017/3010064-02, do tipo “menor preço
unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital MATERIAL PERMANENTE
(Fragmentadora, mesa, quadro, escada, lousa...) 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 02/2016, de dezesseis do mês de
setembro 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, NEIDA FANTINEL IOP, MARTA LUCIA
SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta reuniram-se
às quatorze horas do dia vinte e seis do mês de abril do ano de dois mil e dezessete na
Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas:
NEWTRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, RAQUEL DE OLIVEIRA
GONÇALVES – ME, MATHEUS BRAZEIRO HOMEM – ME, RUDINEI M. DE ABREU & CIA
LTDA habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Professor
Coordenador Paulo Roberto Colusso, 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.
________________________
Silvia Binotto
Presidente

__________________________
Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituta

________________________
Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

_________________________
Tatiane Machado Silva
Membro

______________________
Eliana Hoffmann
Membro
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TABELA DE VALORES R$
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
1. Fragmentadora de Papel
Abertura de inserção: mínimo de 280 mm. Abertura
exclusiva para Mídias e Cartões Magnéticos
acionamento: liga/desliga/reversão.
- Número de folhas: mínimo de 30 folhas a4 (padrão
75g/m², por inserção). Led indicador de sobrecarga e
cesto cheio tipo de fragmentação: partículas P4 (área
máxima de 160 mm²)
- Velocidade de fragmentação: mínimo de 3,5 mt/min.
- Volume da lixeira: mínimo de 70 litros e Design
Ergonômico com alça para facilitar a limpeza do cesto;
- Tempo de funcionamento: contínuo de no mínimo 2
horas.
- Nível de ruído: máximo de 65 decibéis; Voltagem:
Bivolt
- Engrenagens de tração do motor e do eixo do
conjunto de facas devem ser metálicas;
- Pentes raspadores metálicos.
- Potência do motor: mínima de 1.000w.
- Bloqueio de acesso a partes móveis e cilindros de
corte;
- Bloqueio elétrico de cesto removido;
- Parada automática em caso de cesto cheio;
- Bloqueio térmico no caso de sobrecarga no motor.
Botão seguro evita acidentes com crianças ou
animais; - Botão com 3 posições Auto/Off/Rev;
Sensor automático de presença de papel; Proteção
contra superaquecimento do motor; Sensor de
presença do cesto (sem o cesto, não Funciona);
- Dimensões: 353 x 239 x 420 mm (L x P x A);
-Garantia mínima de 12 (doze) meses.
-Rede de Assistência Técnica autorizada no município
de Santa Maria/RS.
2. Software Adobe Cloud for Teams - ALL APP
09 (nove) licenças do Software Adobe Cloud for
Teams - ALL APP Contratação de aluguel (serviço) da suíte do software
ADOBE, com os seguintes requisitos:
Licenciamento por dispositivo de 9 licenças com direito
de uso por 3 anos (36 meses licença para instituições
de ensino (Complete ALL MLP ML Licensing
Subscription Education Device License) para uso de
professores,
alunos
e
servidores
administrativos;Garantia com direito a fornecimento de
patches de segurança, correção de bugs e atualização
de versões, pelo período de 36 meses, fornecido pelo
fabricante do software;
A suite Adobe deve ser do tipo multiplataforma e multiidiomas.
O início de validade da assinatura deverá contar a
partir do mês da disponibilização da licença para a
UFSM e ser válida por 36 meses.A assinatura da
licença deverá conter a versão mais atualizada dos
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NEWTRON
COMERCIO E
ASSISTENCIA
TECNICA LTDA

8.130,00

RUDINEI M. DE
ABREU & CIA
LTDA

4.890,00
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seguintes softwares:
Adobe Photoshop CC;
– Adobe Illustrator CC;
– Adobe InDesign CC;
– Adobe Bridge CC;
– Adobe inCopy CC;
– Adobe Acrobat Pro DC;
– Adobe Photoshop Lightroom CC;
– Adobe Dreamweaver CC;
– Adobe Flash Professional;
– Adobe Flash Builder Premium;
– Adobe Fireworks; - Adobe Muse CC;
– Adobe Edge Tools (Edge Animate, Brackets e
Edge Reflow;
– Adobe Premiere Pro CC;
– Adobe After Effects CC;
– Adobe Audition CC;
– Adobe SpeedGrade CC;
– Adobe Prelude CC;
– Adobe Prelude Live Logger;
– Adobe Encore;
– Adobe Media Encoder CC.
3. Lousa Branca de Vidro Temperado
Fornecimento e instalação de 4 (quatro) lousa
branca de vidro temperado, com espessura de
10,00mm, formada por um módulo de dimensão
de 2,0 x 1,00 (largura x altura - em metros), sendo
formada por um módulo, com 08 (oito)
espaçadores de inox (botão de fixação), sendo 3
(três) na parte superior, 3 (três) na parte inferior,
1 (um) em cada lateral, distância máxima dos
separadores da parede entre 2,0 cm e 2,5 cm,
com película de segurança branco leite ou fosco,
com aceitação para todos os tipos de pincel para
quadro de vidro, com possibilidade de instalação
em qualquer parafuso espaçador. Garantia mínima
de 2 (dois) anos e a empresa fornecedora se
responsabiliza pela instalação e reparo físico e
estético de paredes danificadas no procedimento
de instalação.
4. Quadro de Aviso
Fornecimento e instalação de 3 (três) quadros de
aviso, dotada de dispositivo para fixação em
parede, dimensão de 2,0 x 1,00 (largura x altura em metros), finalidade mural, material moldura
em
alumínio
anodizado, material
cortiça,
características adicionais feltro verde, formato
retangular, revestimento cortiça. Garantia mínima
de 1 (um) anos e a empresa fornecedora se
responsabiliza pela instalação e reparo físico e
estético de paredes danificadas no procedimento
de instalação.
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ABREU & CIA
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1.490,00
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RUDINEI M. DE
ABREU & CIA
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650,00
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5. Escada 7 Degraus
Escada Doméstica de Alumínio 7 Degraus
abertura em “A”, Material: alumínio, com
tratamento anticorrosivo Design: residencial
Quantidade
de
degraus:
07
Degraus
antiderrapantes Dobrável Pés antiderrapantes
Capacidade de carga120 Kg degraus e patamar
antiderrapantes, em alumínio, com dupla trava de
segurança, patamar largo, com travamento
automático, alça de apoio para as mãos na parte
superior,
pés
antiderrapantes,
todas
as
características e dimensões de acordo com a
norma NBR 13430. Garantia: 03 anos
6. Armário
de
Escritório
com
as
seguintes
características: guarda-volumes (armário-estante) em
MDF revestimento post forming (fórmica), 2 portas de
correr com duas chaves para cada porta, divisória no
meio (entre as portas). Cada porta com quatro
prateleiras
horizontais
reguláveis
medindo
aproximadamente 41cm de profundidade e 42,5cm de
largura cada prateleira, dobradiça interno sendo três
em cada porta, rodapé com niveladores. Armário na
cor cinza claro, puxadores na cor do armário. Medidas
do armário aproximadamente 180cm de altura x 90 cm
de largura x 45cm de profundidade. Montagem, em
sendo necessária, às expensas da contratada; prazo
de garantia mínimo de três anos, a partir do
recebimento definitivo. Apresentar catálogo com
especificações técnicas do produto ofertado.
7. Mesa para Impressorcom as seguintes
características: - Tampo único (sem abertura para
formulário) em MDP com, no mínimo, 15mm de
espessura, revestimento em laminado melamínico, nas
duas faces do tampo fixada à estrutura através de
parafusos de aço e buchas metálicas, base em
estrutura metálica com tratamento prévio e pintura em
epoxi na mesma cor da mesa, sapatas em PVC,
sapatas niveladoras de piso em polipropileno, perfis de
borda em PVC, na mesma cor da mesa, em todas as
extremidades do tampo com espessura mínima de
2mm; Dimensões mínimas: 800mm x 600mm x
750mm (largura x profundidade x altura); Cor: Marfim;
Montagem, em sendo necessária, às expensas da
contratada; - Prazo de garantia mínimo de três anos, a
partir do recebimento definitivo.
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RAQUEL DE
OLIVEIRA
GONÇALVES
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