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FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF

RELATÓRIO
Campinas, 07 de junho de 2021.

RELATÓRIO ANÁLISE AMOSTRAS

Ao sr. Pregoeiro da FUMEC

Em análise técnica das amostras encaminhadas tempestivamente, referentes ao processo
FUMEC.2021.00000367-84, pregão eletrônico nº 22/2021, apresento o seguinte parecer:

ITEM COD. BEC

01

2743892

2641143
02

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

ANÁLISE
AMOSTRA

GARRAFA PARA ÁGUA SQUEEZE
ESCOLAR- Garrafa d'água personalizada de 500
ml, com a tampa fechada . Frasco em polietileno na
cor branca (Pantone 11-0601 TCX), tampa
rosqueável em PVC cristal atóxico na cor azul
(Pantone 19-3810 TPX) e bico de silicone no centro
da tampa com sistema “abre e fecha” para saída
d'água. O produto não deverá apresentar vazamento.
No corpo da garrafa deve conter a impressão da
APROVADO
logomarca da FUMEC na medida de
aproximadamente, através do processo de serigrafia
Ultra Violeta, conforme layout ITEM 3.2.
MOCHILA TIPO SACO – Mochila, tipo saco, de
tecido nylon azul royal, fechamento superior,
medidas mínimas aproximadas: 30 x 40 cm (LxA),
com duas alças para costa tipo cordão na cor preta,
mochila lisa, sem impressão, produto resistente à
lavagem com detergentes e sabão. Costuras
APROVADO
resistentes e contínuas. Sem defeito. impressão da
logomarca da FUMEC.
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2779005

FACE SHIELD; Constituído de suporte injetado em
pp. virgem, atóxico e inodoro em formato de “U” e
uma viseira transparente, visor em PETG
transparente, com película protetora nas duas faces,
lente do visor com espessura de 0,5mm, visor
medindo aproximadamente 240mm de altura x
275mm de largura, bordas arredondadas, protetor no
formato anatômico, visor e coroa fixados através de
3 orifícios que encaixam nos fixadores do suporte
estrutural articulado, com certificado de aprovação APROVADO
do Ministério do Trabalho.

LUVA DESCARTAVEL; Em Polietileno; Com
Espessura 0,035mm; Na Cor Transparente;
Embalada Em Pacote Fechado e Lacrado;
Acondicionado Em Quantidade Por Embalagem
APROVADO
Devidamente Identificada; Com Validade de 2 Anos;
Pacote com 100 unidades.

Encaminho para prosseguimento.

Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por JULIO KATSUHIKO YOSHINO, Gestor(a)
Administrativo, em 07/06/2021, às 11:10, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 3918432 e o código CRC 06958CBE.

FUMEC.2021.00000367-84

3918432v2

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4230335&inf… 2/2

