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ATA JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 2015/9030004-0 1 

Ata julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2015/9030004-01, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do Edital AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

(cadeira, aparelho telefônico, lixeiras, relógio de  parede,...), conforme descrição completa no 

anexo IV, REFERENTES AO PROJETO 9.03.0004,  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 01/2015, de doze de maio do ano de dois mil e quinze, do Diretor Presidente da FATEC, 

constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, 

Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP, LIDIANE DANIELA 

TOSO, Membros, reuniram-se às quatorze horas do dia vinte e sete do mês de maio do ano de dois 

mil e quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas 

empresas: INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICO S LTDA – ME, 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS - ME, já habilitadas anteriormente e, tendo em 

vista o parecer técnico do Coordenador do Projeto 9.02.0003 o Prof. Fabrício Jaques Sutili a 

Comissão de Licitações decide DECLARAR VENCEDORAS  as empresas conforme tabela 

em anexo e decide DECLARA NULO  o item 08, pois a empresa que cotou este item não 

apresentou nova proposta de valor para o item, sendo assim o projeto fica impossibilitado de 

comprar, pois o valor está acima do disponível na rubrica, e DECLARA FRACASSADA  nos 

itens 01, 05, 06, 09 . 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                                                            Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                  Presidente Substituta  
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Lidiane Daniela Toso                                               Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                    Membro     
 
 
______________________                                      
Neida Fantinel Iop 
Membro                                                    
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Item Quant./Ano Especificação Empresa 
Vlr. 

Unitário R$  

1. 04 

Cesto para lixo em aço inox 
espelhado, com capacidade de no 
mínimo 5 e no máximo 15 litros. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

DESERTO 

 
 

DESERTO 

2. 10 

Cadeira secretaria com rodinhas, sem 
braço, assento/encosto com espuma 
injetada, revestido em courvin de cor 
branca, com base giratória nylon na 
cor preta, com regulagem de altura a 
gás. Regulagem de altura e 
inclinação do encosto. Sistema back 
system.  
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

MOVEIS VOOS 

 
 
 
 
 

165,00 

3. 03 

Cadeira secretaria com rodinhas, sem 
braço, assento/encosto com espuma 
injetada, revestido em courvin de cor 
branca ou preta, com base giratória 
nylon na cor preta ou cromada, com 
regulagem de altura do assento a 
gás. Regulagem de altura dos braços 
e inclinação do encosto. Sistema 
back system. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 
 

MOVEIS VOOS 

 
 
 
 
 
 

165,00 

4. 01 

Cadeira Presidente Office com 
regulagem de altura. Com base de 
nylon na cor preta ou aço cromado, 
rodízios de nylon ou polipropileno anti 
risco e revestimento de couro 
ecológico ou courissimo na cor preta 
ou branca. Reclinável (sistema relax). 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

MOVEIS VOOS 

 
 
 
 

208,00 
 
 
 
 
 
 

5. 01 

Cesto em material plástico para lixo, 
com capacidade de 60 litros. Na cor 
branca, preta ou verde. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

DESERTO 

 
 
 

DESERTO 
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6. 01 

Relógio de parede, moldura em 
alumínio ou na cor  branca. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

DESERTO 

 
 

DESERTO 

7. 02 

Aparelho telefônico sem fio com 
identificador de chamada, aparelho 
base mais um ramal. 220V. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

INFOTONER 

 
 

178,00 

8. 01 

Refrigerador Duplex FROST FREE, 
com capacidade mínima de 360 litros, 
220 v, acabamento em inox ou na cor 
branca, duas portas (inverse-
refrigerador na parte superior e 
freezer na inferior). 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

ANULADO 

 
 
 
 

ANULADO 

9. 01 

Projetor, data shows de curtíssima 
distância ou ultracurta distancia, 
mínimo de 2000 lumens, resolução de 
1024 x 768 ou superior, com 
capacidade de projeção ultra curta. O 
parelho dever ser capaz de realizar 
projeção de no mínimo 80”” colocado 
a uma distancia inferior a 15 cm da 
tela. Acompanhado de suporte para 
fixação, incluir lâmpada de duração 
prevista de ate 4.000horas de vida. 
220V. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 

DESERTO 

 
 
 
 
 
 
 

DESERTO 

10. 01 

Escada de alumínio multifuncional, 
articulável nas posições estendida, 
pintor e andaime com 16 graus e 
altura estendida de 4,7m. 
Apresentar catalogo com as 
especificações e imagens (foto) do 
produto . 
 

INFOTONER 

 
 
 

425,00 

 


