
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: 2017/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 14.442.703-3)

 

     Às 09:33:34 horas do dia 23/06/2017 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:

14.442.703-3 - 2017/04/2017 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer

materiais de suporte à segurança preventiva para os Centros de Socioeducação e Casas de

Semiliberdade, sob responsabilidade do Departamento de Atendimento Socioeducativo 

DEASE.

A disputa será pelo valor TOTAL DO LOTE, ou seja, a proposta não poderá ultrapassar o

valor total do lote estipulado no termo de referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - 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.

Lote (2) - 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

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 5.682,15

22/06/2017 21:09:46:770 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 5.682,15

22/06/2017 14:10:00:629 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 5.682,15

23/06/2017 09:12:53:515 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00
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fabricação.

Lote (3) - 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.

Lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de

fabricação.

Lote (5) - 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

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 8.506,55

22/06/2017 21:09:46:770 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 8.506,55

22/06/2017 14:10:00:629 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 8.506,55

23/06/2017 09:13:37:388 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 6.628,44

22/06/2017 21:09:46:770 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 6.628,44

22/06/2017 14:10:00:629 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 6.628,44

23/06/2017 09:14:09:907 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 48.156,24

22/06/2017 21:09:46:770 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 48.156,24

22/06/2017 14:10:00:629 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 48.156,24

23/06/2017 09:14:42:798 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 100.000,00
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fabricação.

Lote (6) - 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.

Lote (7) - 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.

Lote (8) - 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

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 43.330,56

22/06/2017 21:09:46:770 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 43.330,56

23/06/2017 09:15:18:076 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/06/2017 14:02:37:157 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 10.796,70

22/06/2017 21:12:18:027 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 10.796,70

22/06/2017 14:10:59:010 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 10.796,70

23/06/2017 09:15:56:110 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/06/2017 14:02:37:157 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 10.618,12

22/06/2017 21:12:18:027 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 10.618,12

22/06/2017 14:10:59:010 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 10.618,12

23/06/2017 09:16:30:549 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/06/2017 16:22:43:480 UNIMAX TRADING LTDA - ME  R$ 14.950,00

19/06/2017 16:05:52:610 OCEANIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ME  R$ 14.950,00
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Lote (9) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA.

Lote (10) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - 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.

Lote (2) - 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.

Lote (3) - 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-

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/06/2017 09:17:46:804 UNIMAX TRADING LTDA - ME  R$ 114.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/06/2017 09:19:07:380 UNIMAX TRADING LTDA - ME  R$ 345.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 09:40:30:177 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 5.679,96

23/06/2017 09:40:29:417 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 5.680,00

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 5.682,15

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 10:01:07:684 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 8.487,80

23/06/2017 10:01:06:532 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 8.487,81

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 8.506,55
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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 NBR15271.  Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de

fabricação.

Lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271. Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de

fabricação.

Lote (5) - 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.

Lote (6) - 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 Lance

23/06/2017 10:07:23:479 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 6.559,40

23/06/2017 10:07:22:921 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 6.559,44

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 6.628,44

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 09:49:14:358 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 47.383,52

23/06/2017 09:49:03:168 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 47.383,53

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 48.156,24

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 09:37:30:922 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 43.330,00

21/06/2017 10:56:01:984 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 43.330,56
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Lote (7) - 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.

Lote (8) - 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

Lote (9) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (10) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA.

    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

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 10:05:10:763 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 9.789,40

23/06/2017 10:05:10:111 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 9.789,47

19/06/2017 14:02:37:157 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 10.796,70

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 09:43:59:946 FERGAVI COMERCIAL LTDA  R$ 10.616,94

23/06/2017 09:43:58:679 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 10.617,00

19/06/2017 14:02:37:157 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LT  R$ 10.618,12

Data-Hora Fornecedor Lance

23/06/2017 09:43:23:402 OCEANIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ME  R$ 14.917,50

09/06/2017 16:22:43:480 UNIMAX TRADING LTDA - ME  R$ 14.950,00
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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 23/06/2017, às 09:43:16 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 17:36:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 17:36:42 horas, no lote (1) - 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. -  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 29/06/2017, às 08:37:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 08:37:35 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/06/2017, às 08:37:35 horas, no lote (1) - 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
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mínima de 06 (seis)  meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA com o

valor R$ 5.675,94.

 

    No dia 23/06/2017, às 10:03:31 horas, no lote (2) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 17:37:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 17:37:06 horas, no lote (2) - 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. -  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.

OBS: o fornecedor ofertou um desconto. No dia 29/06/2017, às 08:37:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 08:37:53 horas, no lote (2) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/06/2017, às 08:37:53 horas, no lote (2) - 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. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA com o

valor R$ 8.483,79.

 

    No dia 23/06/2017, às 10:08:50 horas, no lote (3) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 17:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 17:37:28 horas, no lote (3) - 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. -  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.

OBS: o fornecedor ofertou um desconto. No dia 29/06/2017, às 08:38:19 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 08:38:19 horas, no lote (3) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.
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    No dia 29/06/2017, às 08:38:19 horas, no lote (3) - 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. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA com o

valor R$ 6.559,28.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:50:48 horas, no lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/06/2017, às 10:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 10:30:07 horas, no lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  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 03/07/2017, às 08:35:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 08:35:43 horas, no lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição
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de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 03/07/2017, às 08:35:43 horas, no lote (4) - 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 requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GLOBO MIX LTDA - ME com o valor

R$ 47.370,84.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:55:49 horas, no lote (5) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/06/2017, às 10:31:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 10:31:20 horas, no lote (5) - 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. -  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 03/07/2017, às 08:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2017, às 08:37:14 horas, no lote (5) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor
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entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 03/07/2017, às 08:37:14 horas, no lote (5) - 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. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GLOBO MIX LTDA - ME com o valor

R$ 43.318,47.

 

    No dia 23/06/2017, às 10:07:14 horas, no lote (6) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 17:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 17:38:03 horas, no lote (6) - 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. -  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.

OBS: o fornecedor ofertou um desconto. No dia 29/06/2017, às 08:38:51 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 08:38:51 horas, no lote (6) - 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
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mínima de 06 (seis) meses, em conformidade com os requisitos exigidos pela NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/06/2017, às 08:38:51 horas, no lote (6) - 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. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA com o

valor R$ 9.788,95.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:50:53 horas, no lote (7) - 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. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/06/2017, às 17:38:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2017, às 17:38:25 horas, no lote (7) - 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. -  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.

OBS: o fornecedor ofertou um desconto. No dia 29/06/2017, às 08:39:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/06/2017, às 08:39:31 horas, no lote (7) - Cadeado 60mm tetra-chave, com

corpo de latão e haste em aço temperado. Com 02 (duas) chaves de latão niqueladas,
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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 NBR 15271.

Garantia de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor

entregou a documentação de acordo com o edital e não houve manifestação de interposição

de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 29/06/2017, às 08:39:31 horas, no lote (7) - 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. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA com o

valor R$ 10.616,88.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:57:02 horas, no lote (8) - 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 -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/06/2017, às 13:36:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/06/2017, às 13:36:55 horas, no lote (8) - 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 -  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 28/06/2017, às 08:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 28/06/2017, às 08:39:42 horas, no lote (8) - 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 -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista

que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital e não houve

manifestação de interposição de recurso, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 28/06/2017, às 08:39:42 horas, no lote (8) - 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 -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa OCEANIA

INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ME com o valor R$ 14.917,50.

 

    No lote (9) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (10) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR

PORTÁTIL VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:12:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (1) - 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 no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo

está desclassificado.
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    No dia 23/06/2017, às 09:13:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (2) - 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 no Termo de

Referência, Anexo I, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:14:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (3) - 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 no Termo de

Referência, Anexo I, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (4) - 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 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 no Termo de

Referência, Anexo I, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:15:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (5) - Cadeado, bitola 60mm, corpo em latão maciço,
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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 no Termo de

Referência, Anexo I, o mesmo está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:15:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (6) - 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 no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo

está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:16:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - DNANI EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS LTDA - EPP, no lote (7) - 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 no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo

está desclassificado.

 

    No dia 23/06/2017, às 09:17:46 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - UNIMAX TRADING LTDA - ME, no lote

(9) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR PORTÁTIL

VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE

REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou

um valor acima do estipulado no Termo de Referência, Anexo I, o mesmo está

desclassificado.
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    No dia 23/06/2017, às 09:19:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - UNIMAX TRADING LTDA - ME, no lote

(10) - Rádio Comunicador Portátil, tipo HT,Rádio Comunicador TRANSCEPTOR PORTÁTIL

VHF/FM, TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE

REFERÊNCIA. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor ofertou

um valor acima do estipulado no Termo de Referência, Anexo I, 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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

 

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

VANESSA JULIAO ARCIE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.108.751/0001-54 DNANI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA

12.312.879/0001-96 GLOBO MIX LTDA - ME

10.754.436/0001-20 LAYANE & JOANNY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT

04.960.441/0001-96 OCEANIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA ME

19.055.322/0001-66 UNIMAX TRADING LTDA - ME
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