ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)
Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /
Nº Processo: 14.075.039-5)
Às 09:31:04 horas do dia 03/10/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,
bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
14.075.039-5 - 2016/08.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer
materiais de suporte à segurança preventiva para os Centros de Socioeducação e Casas de
Semiliberdade.
Nos lotes 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 somente poderão participar da disputa do
certame licitatório as empresas que se enquadrem na condição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte, conforme exige o artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº
123/2006 e alterações posteriores.
O critério de disputa no sistema de compras eletrônicas é o valor UNITÁRIO DO LOTE,
fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo,
ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO: O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada
grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm e máxima de 70 mm para inserção do
pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de elos de corrente, FECHAMENTO:
Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que trave a catraca da algema sobre a
alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua movimentação sem uso da chave,
RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf, TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo
sistema de trancamento,
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:13:17:299 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 106.200,00

03/10/2016 09:13:31:310 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 900.000,00

EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL
30/09/2016 16:55:47:253 CARAVAN
LTDA EPP
03/10/2016 09:13:09:646 ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI

10/10/2016

R$ 120,00
R$ 106.200,00
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Lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço inoxidável Austenítico, Classe 316L,
Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e travamento duplo, FECHAMENTO: Deve
ser produzida aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve
afastar a catraca da alça dentada, Catraca é uma barra dentada em aço Inox austenítico
316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados, conectada com mola de pressão que
mantém os dentes da referida catraca encaixados com a cremalheira da alça dentada,
permitindo o avanço desta para uma única direção (a do fechamento), UNID. DE MEDIDA:
Par
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:14:16:613 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 217.532,00

03/10/2016 09:14:32:344 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 680.000,00

EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL
30/09/2016 16:55:47:253 CARAVAN
LTDA EPP

R$ 315,00

03/10/2016 08:36:49:459 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME

R$ 319,50

Lote (3) - Desengripante e lubrificante spray, para aplicação em partes metálicas ara
limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos tais como algemas, cadeados, dobradiças,
fechaduras, chaves elétricas. Características: frasco com 300ml; lubrificante que penetre,
lubrifique, repele umidade, evita ferrugem, neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e
borrachas, com ação anticorrosiva, não contendo CFC.
Data-Hora

Fornecedor

03/10/2016 09:15:12:297 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
03/10/2016 08:36:49:459 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME

Proposta
R$ 9.000,00
R$ 9,80

Lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande, material vinil, apresentação não estéril,
ambidestra, superfície interna e externa lisa, com virola no punho, com pó bioabsorvível, cor
transparente. Embalagem: caixa com 100 unidades.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:15:40:650 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 24.765,60

03/10/2016 09:16:06:382 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 450.000,00

03/10/2016 08:36:49:459 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME
COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. 03/10/2016 09:15:50:514 VIA-MAX
ME

R$ 13,50
R$ 24.765,60

Lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR
PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por:
01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02 (duas) baterias de Li de alta
capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt 110/220, 01 (um) manual de
operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio e operação, Controles no
painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, Indicador de status
operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174 Mhz,
10/10/2016
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Data-Hora

Fornecedor

Proposta

03/10/2016 09:17:21:167 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 690.000,00

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:16:52:202 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 85.374,00

COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 03/10/2016 09:17:13:169 UNIVOX
EIRELI

R$ 391.374,00

03/10/2016 09:17:04:797 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 340.000,00

Lote (6) - Detector de metais, Manual, Tecnologia digital, sinalizador do tipo áudio e visual,
DIMENSÃO: 400x85x40mm, FREQUÊNCIA: De operação 93 KHZ, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: Bateria de 9 v, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de
sensibilidade em vários níveis, detector com estrutura em plástico injetado abs de alto
impacto; circuitos eletrônicos alojados em seu interior; deve possuir imunidade de
interferência; detecta metais ferrosos e não ferrosos, circuito transmissor/receptor de alta
sensibilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:18:13:940 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 7.475,00

03/10/2016 09:18:24:515 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 98.000,00

Lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 2
chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:19:04:932 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 6.613,65

03/10/2016 09:19:28:158 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 240.000,00

03/10/2016 09:18:59:373 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 6.613,60

03/10/2016 09:19:16:259 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 7.000,00

Lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:20:36:778 WALLNOX
EQUIPAMENT

10/10/2016

Proposta
R$ 9.587,65
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03/10/2016 09:21:01:518 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 230.000,00

03/10/2016 09:20:26:903 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 9.587,60

03/10/2016 09:20:51:917 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 10.000,00

Lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:21:54:014 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 7.079,80

03/10/2016 09:22:14:381 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 60.000,00

03/10/2016 09:21:47:536 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 7.079,78

03/10/2016 09:22:03:239 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 10.000,00

Lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com
02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitosexigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:22:57:546 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 56.100,00

03/10/2016 09:23:29:149 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 200.000,00

03/10/2016 09:23:05:258 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 56.100,00

03/10/2016 09:23:19:329 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 60.000,00

Lote (11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com
02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:24:23:330 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 45.942,00

03/10/2016 09:24:44:260 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 90.000,00

03/10/2016 09:24:33:783 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 50.000,00

10/10/2016
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Lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com
02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:25:25:146 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 12.180,00

03/10/2016 09:25:50:941 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 19.000,00

03/10/2016 09:25:31:640 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 12.180,00

03/10/2016 09:25:42:227 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 13.000,00

Lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com
02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E
03/10/2016 09:26:25:016 WALLNOX
EQUIPAMENT

R$ 11.160,00

03/10/2016 09:26:46:623 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R$ 19.000,00

03/10/2016 09:26:30:366 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP

R$ 11.160,00

03/10/2016 09:26:38:634 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME

R$ 12.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo,
ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO: O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada
grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm e máxima de 70 mm para inserção do
pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de elos de corrente, FECHAMENTO:
Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que trave a catraca da algema sobre a
alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua movimentação sem uso da chave,
RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf, TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo
sistema de trancamento,
Data-Hora

Fornecedor

EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL
30/09/2016 16:55:47:253 CARAVAN
LTDA EPP

Lance
R$ 120,00

Lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço inoxidável Austenítico, Classe 316L,

10/10/2016
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Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e travamento duplo, FECHAMENTO: Deve
ser produzida aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve
afastar a catraca da alça dentada, Catraca é uma barra dentada em aço Inox austenítico
316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados, conectada com mola de pressão que
mantém os dentes da referida catraca encaixados com a cremalheira da alça dentada,
permitindo o avanço desta para uma única direção (a do fechamento), UNID. DE MEDIDA:
Par
Data-Hora

Fornecedor

Lance

EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL
03/10/2016 09:42:59:053 CARAVAN
LTDA EPP

R$ 235,00

03/10/2016 09:42:49:464 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME

R$ 240,00

Lote (3) - Desengripante e lubrificante spray, para aplicação em partes metálicas ara
limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos tais como algemas, cadeados, dobradiças,
fechaduras, chaves elétricas. Características: frasco com 300ml; lubrificante que penetre,
lubrifique, repele umidade, evita ferrugem, neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e
borrachas, com ação anticorrosiva, não contendo CFC.
Data-Hora

Fornecedor

03/10/2016 08:36:49:459 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME

Lance
R$ 9,80

Lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande, material vinil, apresentação não estéril,
ambidestra, superfície interna e externa lisa, com virola no punho, com pó bioabsorvível, cor
transparente. Embalagem: caixa com 100 unidades.
Data-Hora

Fornecedor

03/10/2016 08:36:49:459 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME

Lance
R$ 13,50

Lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR
PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por:
01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02 (duas) baterias de Li de alta
capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt 110/220, 01 (um) manual de
operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio e operação, Controles no
painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, Indicador de status
operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174 Mhz,
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (6) - Detector de metais, Manual, Tecnologia digital, sinalizador do tipo áudio e visual,
DIMENSÃO: 400x85x40mm, FREQUÊNCIA: De operação 93 KHZ, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: Bateria de 9 v, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de
sensibilidade em vários níveis, detector com estrutura em plástico injetado abs de alto
impacto; circuitos eletrônicos alojados em seu interior; deve possuir imunidade de
interferência; detecta metais ferrosos e não ferrosos, circuito transmissor/receptor de alta
10/10/2016
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sensibilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 2
chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com
02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitosexigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com
02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistema10/10/2016
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pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com
02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.
Lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com
02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 03/10/2016, às 09:42:14 horas, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO:
O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm
e máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de
elos de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que
trave a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento, - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 08:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 06/10/2016, às 08:25:37 horas, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO:
O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm
e máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de
elos de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que
trave a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento, - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o
fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado
vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:24:53 horas, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO:
O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm
e máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de
elos de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que
trave a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento, - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve
manifestação de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:24:53 horas, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO:
O corpo ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm
e máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de
elos de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que
trave a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento, - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CARAVAN EXPORTACAO &
IMPORTACAO DO BRASIL LTDA EPP com o valor R$ 106.200,00.
No dia 03/10/2016, às 09:46:04 horas, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e
travamento duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e
anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é
uma barra dentada em aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados,
conectada com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com
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a cremalheira da alça dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do
fechamento), UNID. DE MEDIDA: Par - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No
dia 06/10/2016, às 08:25:54 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 08:25:54 horas, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e
travamento duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e
anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é
uma barra dentada em aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados,
conectada com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com
a cremalheira da alça dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do
fechamento), UNID. DE MEDIDA: Par - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a
documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016,
às 08:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:25:17 horas, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e
travamento duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e
anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é
uma barra dentada em aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados,
conectada com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com
a cremalheira da alça dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do
fechamento), UNID. DE MEDIDA: Par - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O
motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de
interposição de recurso, o objeto foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:25:17 horas, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e
travamento duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e
anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é
uma barra dentada em aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados,
conectada com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com
a cremalheira da alça dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do
fechamento), UNID. DE MEDIDA: Par - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto
do lote da licitação à empresa CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL
LTDA EPP com o valor R$ 159.800,00.
No dia 03/10/2016, às 10:01:35 horas, no lote (3) - Desengripante e lubrificante spray,
para aplicação em partes metálicas ara limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos
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tais como algemas, cadeados, dobradiças, fechaduras, chaves elétricas. Características:
frasco com 300ml; lubrificante que penetre, lubrifique, repele umidade, evita ferrugem,
neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e borrachas, com ação anticorrosiva, não
contendo CFC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às
17:16:29 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 17:16:29 horas, no lote (3) - Desengripante e lubrificante spray,
para aplicação em partes metálicas ara limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos
tais como algemas, cadeados, dobradiças, fechaduras, chaves elétricas. Características:
frasco com 300ml; lubrificante que penetre, lubrifique, repele umidade, evita ferrugem,
neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e borrachas, com ação anticorrosiva, não
contendo CFC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de
acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:25:36
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:25:36 horas, no lote (3) - Desengripante e lubrificante spray,
para aplicação em partes metálicas ara limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos
tais como algemas, cadeados, dobradiças, fechaduras, chaves elétricas. Características:
frasco com 300ml; lubrificante que penetre, lubrifique, repele umidade, evita ferrugem,
neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e borrachas, com ação anticorrosiva, não
contendo CFC. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto
foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:25:36 horas, no lote (3) - Desengripante e lubrificante spray,
para aplicação em partes metálicas ara limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos
tais como algemas, cadeados, dobradiças, fechaduras, chaves elétricas. Características:
frasco com 300ml; lubrificante que penetre, lubrifique, repele umidade, evita ferrugem,
neutro, não deve atacar pinturas, plásticos e borrachas, com ação anticorrosiva, não
contendo CFC. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME com o valor R$ 2.704,80.
No dia 03/10/2016, às 09:54:17 horas, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande,
material vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com
virola no punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100
unidades. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/10/2016, às 17:17:43
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 06/10/2016, às 17:17:43 horas, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande,
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material vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com
virola no punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100
unidades. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração
foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o
edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 10/10/2016, às 08:25:54 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 10/10/2016, às 08:25:54 horas, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande,
material vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com
virola no punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100
unidades. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto
foi adjudicado.
No dia 10/10/2016, às 08:25:54 horas, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande,
material vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com
virola no punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100
unidades. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME com o valor R$ 24.583,50.
No lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR
PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por:
01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02 (duas) baterias de Li de alta
capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt 110/220, 01 (um) manual de
operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio e operação, Controles no
painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, Indicador de status
operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174 Mhz, - nenhum
fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (6) - Detector de metais, Manual, Tecnologia digital, sinalizador do tipo áudio e
visual, DIMENSÃO: 400x85x40mm, FREQUÊNCIA: De operação 93 KHZ, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO: Bateria de 9 v, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com ajuste de
sensibilidade em vários níveis, detector com estrutura em plástico injetado abs de alto
impacto; circuitos eletrônicos alojados em seu interior; deve possuir imunidade de
interferência; detecta metais ferrosos e não ferrosos, circuito transmissor/receptor de alta
sensibilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 2 chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
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corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitosexigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado.
Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
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arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado.
Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 03/10/2016, às 09:13:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ANTONIO AMARAL VILAS BOAS
NETO EIRELI, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço inoxidável Austenítico, Classe
316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO: O corpo ou chassi (peça
simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm e máxima de 70 mm
para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de elos de corrente,
FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que trave a catraca da
algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua movimentação sem
uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf, TRAVA DE
SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento,. O motivo da desclassificação foi: Tendo em
vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está
desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:13:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço inoxidável
Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO: O corpo
ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm e
máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de elos
de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que trave
a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento,. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
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No dia 03/10/2016, às 09:13:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - Algema, Pulso, MATERIAL: Aço inoxidável
Austenítico, Classe 316L, anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco, TIPO: O corpo
ou chassi (peça simétrica) de cada grilhão deve ter uma abertura mínima de 50 mm e
máxima de 70 mm para inserção do pulso, SISTEMA DE ENCAIXE: Junção através de elos
de corrente, FECHAMENTO: Possuir mecanismo de sistema de travamento duplo que trave
a catraca da algema sobre a alça dentada em uma posição fixa, não permitindo sua
movimentação sem uso da chave, RESISTÊNCIA MECÂNICA: Tração mínima de 450Kgf,
TRAVA DE SEGURANÇA: Duplo sistema de trancamento,. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:14:16 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço inoxidável
Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e travamento
duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo e para
abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é uma barra dentada em
aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados, conectada com mola de
pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com a cremalheira da alça
dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do fechamento), UNID. DE
MEDIDA: Par. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor
unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:14:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (2) - Algema, Tornozelo, MATERIAL: Aço
inoxidável Austenítico, Classe 316L, Anticorrosivo, ACABAMENTO: Antirreflexo fosco e
travamento duplo, FECHAMENTO: Deve ser produzida aço Inox austenítico 316L e
anticorrosivo e para abrir a algema, ela deve afastar a catraca da alça dentada, Catraca é
uma barra dentada em aço Inox austenítico 316L e anticorrosivo com 03 dentes inclinados,
conectada com mola de pressão que mantém os dentes da referida catraca encaixados com
a cremalheira da alça dentada, permitindo o avanço desta para uma única direção (a do
fechamento), UNID. DE MEDIDA: Par. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que
o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:15:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (3) - Desengripante e lubrificante spray, para
aplicação em partes metálicas ara limpeza, lubrificação e proteção de equipamentos tais
como algemas, cadeados, dobradiças, fechaduras, chaves elétricas. Características: frasco
com 300ml; lubrificante que penetre, lubrifique, repele umidade, evita ferrugem, neutro, não
deve atacar pinturas, plásticos e borrachas, com ação anticorrosiva, não contendo CFC. O
motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do
estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:15:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande, material
vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com virola no
punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100 unidades. O
motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do
estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:15:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA. - ME, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande, material vinil,
apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com virola no punho,
com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100 unidades. O motivo da
desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado
em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do
edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:16:06 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (4) - Luva descartável, Tamanho Grande,
material vinil, apresentação não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com
virola no punho, com pó bioabsorvível, cor transparente. Embalagem: caixa com 100
unidades. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:16:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio
Comunicador TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil
VHF/FM deverá ser composto por: 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02
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(duas) baterias de Li de alta capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt
110/220, 01 (um) manual de operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio
e operação, Controles no painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais,
Indicador de status operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174
Mhz,. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor
acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor unitário do
lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:17:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio
Comunicador TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil
VHF/FM deverá ser composto por: 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02
(duas) baterias de Li de alta capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt
110/220, 01 (um) manual de operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio
e operação, Controles no painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais,
Indicador de status operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174
Mhz,. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor
acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:17:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - UNIVOX COMERCIO E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS - EIRELI, no lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio
Comunicador TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil
VHF/FM deverá ser composto por: 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02
(duas) baterias de Li de alta capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt
110/220, 01 (um) manual de operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio
e operação, Controles no painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais,
Indicador de status operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174
Mhz,. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor
acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor unitário do
lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:17:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA,
no lote (5) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR
PORTÁTIL VHF/FM, Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por:
01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor, 02 (duas) baterias de Li de alta
capacidade, 01 (um) carregador singelo de bateria bivolt 110/220, 01 (um) manual de
operação em português, Características Gerais: Fácil manuseio e operação, Controles no
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painel: chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, Indicador de status
operacional (TX, RX), Antena heliflex, Faixa de frequência: 146 a 174 Mhz,. O motivo da
desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado
em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do
edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:18:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (6) - Detector de metais, Manual, Tecnologia digital,
sinalizador do tipo áudio e visual, DIMENSÃO: 400x85x40mm, FREQUÊNCIA: De operação
93 KHZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Bateria de 9 v, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
Com ajuste de sensibilidade em vários níveis, detector com estrutura em plástico injetado
abs de alto impacto; circuitos eletrônicos alojados em seu interior; deve possuir imunidade
de interferência; detecta metais ferrosos e não ferrosos, circuito transmissor/receptor de alta
sensibilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista
que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está
desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:18:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (6) - Detector de metais, Manual, Tecnologia
digital, sinalizador do tipo áudio e visual, DIMENSÃO: 400x85x40mm, FREQUÊNCIA: De
operação 93 KHZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Bateria de 9 v, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: Com ajuste de sensibilidade em vários níveis, detector com estrutura em
plástico injetado abs de alto impacto; circuitos eletrônicos alojados em seu interior; deve
possuir imunidade de interferência; detecta metais ferrosos e não ferrosos, circuito
transmissor/receptor de alta sensibilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário. O motivo da
desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado
em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:18:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 2 chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
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valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A disputa é o valor
unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:19:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço,
haste em aço cementado. Com 2 chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com
trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada,
com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta
resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis)
meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze)
meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:19:16 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 2
chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos,
sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O
motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do
estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:19:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (7) - Cadeado, bitola 25mm, corpo em latão
maciço, haste em aço cementado. Com 2 chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:20:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:20:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço,
haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:20:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:21:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (8) - Cadeado, bitola 40mm, corpo em latão
maciço, haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
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autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:21:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:21:54 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço,
haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:22:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
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mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:22:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (9) - Cadeado, bitola 45mm, corpo em latão
maciço, haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:22:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço,
haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitosexigidos pela NBR 15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:23:05 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado.
Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitosexigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
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disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:23:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitosexigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:23:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (10) - Cadeado, bitola 50mm, corpo em latão
maciço, haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitosexigidos pela NBR 15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:24:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço,
haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado. A disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de
referência (fls. 2 e 9 do edital).
No dia 03/10/2016, às 09:24:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço, haste em aço cementado. Com 02
(duas) chaves de latão niquelado, por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistemapinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a
corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com
os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de
fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um
valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:24:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (11) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão
maciço, haste em aço cementado. Com 02 (duas) chaves de latão niquelado, por cadeado,
autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada,
cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento
cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia
mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271.
Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi:
Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo
está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:25:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão
e haste em aço temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com
trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada,
com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta
resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis)
meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze)
meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:25:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço
temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
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resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:25:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com 02
(duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema
anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O
motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do
estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:25:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (12) - Cadeado 50mm tetra-chave, com corpo de
latão e haste em aço temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável
com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e
temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta
alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis)
meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze)
meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:26:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE
MAQUINAS E EQUIPAMENT, no lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão
e haste em aço temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com
trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada,
com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta
resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis)
meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze)
meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
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disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:26:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA EPP, no lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço
temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua,
sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta
resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em
conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses,
contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado. A
disputa é o valor unitário do lote - preâmbulo do edital e termo de referência (fls. 2 e 9 do
edital).
No dia 03/10/2016, às 09:26:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PEZZUTO & UBIALI LTDA ME, no lote
(13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de latão e haste em aço temperado. Com 02
(duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema
anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e
arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em
ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos
exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. O
motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou um valor acima do
estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
No dia 03/10/2016, às 09:26:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FB COMERCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (13) - Cadeado 60mm tetra-chave, com corpo de
latão e haste em aço temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas, autoblocável
com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e
temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta
alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, garantia mínima de 06 (seis)
meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze)
meses, contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o
fornecedor ofertou um valor acima do estipulado em edital, o mesmo está desclassificado.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
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detalhadas sobre o andamento do processo.
CHRISTINE ZARDO COELHO
Pregoeiro da disputa
ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR
Autoridade Competente
HELENA DO ROCIO KUCHNIR
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
14.793.395/0001-31 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA.-ME
15.290.734/0001-20 ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO EIRELI
11.669.218/0001-50 CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA EPP
12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
22.014.876/0001-20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP
59.751.537/0001-36 PEZZUTO & UBIALI LTDA ME
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
05.137.998/0001-94 UNIVOX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI
21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME
07.323.661/0001-05 WALLNOX DO BRASIL COMERC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
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