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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM 

 

 

   

Informações geradas em  05/06/2018 10:26:46 
 

  

      
   

Por CLAUDIA MARIA SLUGA 
 

  

      

      

       

 

  

     

            

 

Unidade compradora SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR 

Nº do processo de licitação 13339/2018 Situação Homologado com pedido 

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AFIADORA UNIVERSAL E FURADEIRA ELÉTRICA DE BANCADA) – PAC NACIONAL 2018 

Número do edital 361/18 

Início de recebimento de 
proposta 

15/05/2018 14:00 Término das propostas 23/05/2018 14:00 

Abertura de propostas 23/05/2018 14:08 Início da disputa 23/05/2018 14:10 

Data de adjudicação 03/06/2018 21:00 Data de homologação 03/06/2018 21:01 

 
 

  

           

  

 

Empresa ALCEU ALBINO VON DER OSTEN FILHO - ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 2 - Furadeira elétrica de bancada; com motor trifásico 220 Vca; potência aproximada do motor de 1/2 CV/0,37 Kw; com motor 2 polos - 3600 rpm; 
com mandril de aperto rápido para brocas até 13 mm; capacidade de furação em aço de 13mm; para profundidade aproximada de corte de  90 mm; com 
cone do fuso tamanho  DIN 238 B18; com, no mínimo, quatro variações de velocidade; com mudança de velocidade através de polias; com distância 
mínima entre centro do furo e a coluna de 155 mm; com sistema de proteção da correia do motor; com regulador de profundidade com escala em 
milímetros; com mesa inclinável e giratória em 360°; o equipamento deve atender a norma NR 12, com comprovação através de certificado emitido por 
órgão regulamentador; com manual em português; com garantia mínima de 12 meses. 

Quantidade 2,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 8.690,00 Valor de referência total R$ 17.380,00 

Valor de proposta unitário R$ 4.500,00 Valor de proposta total R$ 9.000,00 

Valor final unitário R$ 2.245,00 Valor final total R$ 4.490,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 12.890,00 Índice de economia de referência 74,17 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 4.510,00 Índice de economia na negociação 50,11 % 

 

 

Empresa LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 1 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação -  Afiadora universal de 
ferramentas; deve ter, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: potência do motor dos rebolos: 1 CV; rotações normais dos rebolos: 3550 RPM; 
giro do cabeçote porta-rebolos no plano horizontal: 360 graus; giro do cabeçote porta-rebolos no plano vertical: 360  graus; diâmetro máximo admissível 
(com contra-pontas normais): 270 mm: distância máxima entre contra-pontas: 890 mm; distância máxima entre o cabeçote porta-peças de uma velocidade 
e a contra-ponta: 720 mm; distância máxima entre o cabeçote porta-peças de quatro velocidades e a contra-ponta: 705 mm; curso longitudinal da mesa: 
625 mm; curso transversal do carro: 220 mm; curso vertical do cabeçote porta - rebolos: 200 mm; giro da mesa (meia-volta): 180 graus; graduações na 
extremidade da mesa: 10 mm/m; graduações no centro da mesa: 90 graus; altura das pontas sobre a superfície da mesa: 120 mm; distância horizontal das 
pontas ao centro da ranhura T da mesa: 122 mm; superfície da mesa: 11125 x 140 mm; ranhura T da mesa: 14 mm - ISO 299; cabeçote porta-
ferramentas: F42; cone da árvore de um lado MORSE 5; cone do outro lado da árvore ISO 50. Para utilização dos seguintes rebolos: copo reto: 127 x 38 x 
32 mm (5" x 1,1/2" x 1,1/4"); prato: 152 x 19 x 32 mm (6" x 3/4" x 1,1/4"); reto: 152 x 13 x 32 mm (6" x 1/2" x 1,1/4"); copo cônico: 89 x 38 x 32 mm 
(3,1/2" x 1,1/2" x 1,1/4"). Descrição completa conforme Anexo I do Edital. 

Quantidade 1,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 106.000,00 Valor de referência total R$ 106.000,00 

Valor de proposta unitário R$ 106.000,00 Valor de proposta total R$ 106.000,00 
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Valor final unitário R$ 105.500,00 Valor final total R$ 105.500,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 500,00 Índice de economia de referência 0,47 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 500,00 Índice de economia na negociação 0,47 % 

 
 

           

Total negociado:  
 

R$ 109.990,00 
 

    

 

Total economizado nesta 
negociação: 

 

R$ 5.010,00 
 

    

           

HOMOLOGO, nos termos dos pareceres anteriores; ADJUDICO o objeto a(s) vencedoras(s) e autorizo a despesa/o registro de preço. 
 

   

           

     

  
_________________________________________ 

MANUEL EMILIO RODRIGUES 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e 
Engenharia 

 

  
_________________________________________ 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO 

Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística 

 

  
_________________________________________ 

FABRICIO DANIEL NICHELE 

Presidente Suplente da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

 

  
_________________________________________ 

CLÁUDIA MARIA SLUGA  

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP  

 

  
_________________________________________ 

CAROLINE BORGES 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP 

  
_________________________________________ 

FERNANDA GUZZONI MONTREZOL  

Membro da Comissão de Licitações do Sistema FIEP  

 
  

 

     

           

 

     

 


