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Unidade compradora SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR 

Nº do processo de licitação 13358/2018 Situação Homologado com pedido 

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ISI ELETROQUÍMICA – PAC NACIONAL 2018 

Número do edital 368/18 

Início de recebimento de 
proposta 

15/05/2018 09:00 Término das propostas 23/05/2018 09:00 

Abertura de propostas 23/05/2018 09:06 Início da disputa 23/05/2018 09:10 

Data de adjudicação 29/05/2018 11:53 Data de homologação 29/05/2018 11:54 

 
 
 

 

  

           

  

 

 

Empresa BIANCHIS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 1 - Serra elétrica de meia esquadria com disco de serra de 12", Serra elétrica de meia esquadria com disco de serra de 12"; deve ter, no mínimo, as 
seguintes especificações técnicas: mesa de corte metálica e com base giratória para regulagem de angulos de até 48 graus para a direita e para a 
esquerda, placa de base mecânica e trilho deslizante com bloqueio, sistema de LED para indicar a posição do corte, sistema coletor de pó, régua de ângulo 
em aço inox, motor com potencia mínima de 1600 watts, rotação de 4000 rpm, regulagem de chafros de 0 a 45 graus, tota 

Quantidade 1,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 3.000,00 Valor de referência total R$ 3.000,00 

Valor de proposta unitário R$ 2.960,00 Valor de proposta total R$ 2.960,00 

Valor final unitário R$ 2.938,00 Valor final total R$ 2.938,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 62,00 Índice de economia de referência 2,07 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 22,00 Índice de economia na negociação 0,74 % 

 
 

 
Item 4 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação - Agitador de peneiras - 
Equipamento com dispositivo para controle de vibracao e tempo de funcionamento; capacidade para 8 peneiras 8x2”; tampa e fundo; 110 V/220V-50/60Hz 
– Potência 200 W; com peneira 8x2” aro inox, abertura 3.5 mesh (5.6 mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 6.0 mesh (3.35mm); peneira 8x2” aro inox, 
abertura 10 mesh (2.00mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 16 mesh (1.18mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 20 mesh (0.85mm); peneira 8x2” aro 
inox, abertura 30 mesh (0.60mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 40 mesh (0.42mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 50 mesh (0.30mm); peneira 8x2” 
aro inox, abertura 60 mesh (0.25mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 70 mesh (0.212mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 80 mesh (0.180mm); peneira 
8x2” aro inox, abertura 100 mesh (0.150mm); com peneira 8x2” aro inox, abertura 120 mesh (0.125mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 140 mesh 
(0.106mm); com peneira 8x2” aro inox, abertura 170 mesh (0.088mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 230 mesh (0.062mm); peneira 8x2” aro inox, 
abertura 270 mesh (0.053mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 325 mesh (0.045mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 400 mesh (0.038mm); peneira 8x2” 
aro inox, abertura 450 mesh (0.032 mm); peneira 8x2” aro inox, abertura 500 mesh (0.025 mm; com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. 
Garantia mínima de 12 meses. 
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Quantidade 1,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 11.232,00 Valor de referência total R$ 11.232,00 

Valor de proposta unitário R$ 11.232,00 Valor de proposta total R$ 11.232,00 

Valor final unitário R$ 11.199,00 Valor final total R$ 11.199,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 33,00 Índice de economia de referência 0,29 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 33,00 Índice de economia na negociação 0,29 % 

 
 

Item 5 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação - Agitador Magnético 
Micro processado com Aquecimento; Construído em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Plataforma de aquecimento retangular em aço inox, 14 
cm X 20 cm; Temperatura máxima na superfície da plataforma: 350ºC; Temperatura máxima de 120°C na amostra; Controlador de temperatura micro 
processado com duplo display, PID e set point, precisão de ±0,5°C e resolução de 0,1°C; Sensor de temperatura tipo Pt 100 encapsulado em aço inox; 
Motor de corrente contínua, baixo consumo; Pode trabalhar em regime contínuo; Imã circular com campos orientados; Velocidade de agitação entre 50 e 
2000 rpm; Agita até 2 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água; Pode trabalhar em ambiente levemente corrosivo; Cabo de força com dupla 
isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;Acompanha uma barra magnética com  revestimento de 
resina antiaderente PTFE (politetrafluoroetileno); garantia de 12 meses e manual de instruções. 

Quantidade 4,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 7.000,00 Valor de referência total R$ 28.000,00 

Valor de proposta unitário R$ 7.000,00 Valor de proposta total R$ 28.000,00 

Valor final unitário R$ 6.730,00 Valor final total R$ 26.920,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 1.080,00 Índice de economia de referência 3,86 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 1.080,00 Índice de economia na negociação 3,86 % 

 
 

Empresa Object Com. De Equip Ltda- ME vencedora do(s) item(ns): 

 
 

Item 2 - Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de desclassificação - Penetrômetro universal 
semi-automático, Penetrômetro universal semi-automático com ajuste fino (completo), apropriado para 
determinar a penetração em materiais Betuminosos, Asfaltos e Argamassa. Fabricado em 
estrutura robusta, com base perpendicular usinada em ferro fundido e coluna de altura 
regulável, dispõe de dispositivo especial que permite um ajuste fino de aproximação, 
espelho para verificação do contato agulha / amostra e sistema temporizados elétrico que 
solta a haste de penetração e trava após atingido o tempo exigido por norma e programado no timer. ref. I-2050-J, marca Pavitest ou similar. Garantia de 
12 meses. 

Quantidade 1,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 6.000,00 Valor de referência total R$ 6.000,00 

Valor de proposta unitário R$ 6.000,00 Valor de proposta total R$ 6.000,00 

Valor final unitário R$ 4.550,00 Valor final total R$ 4.550,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 1.450,00 Índice de economia de referência 24,17 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 1.450,00 Índice de economia na negociação 24,17 % 
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Total negociado:  
 

R$ 45.607,00 
 

    

 

Total economizado nesta 
negociação: 

 

R$ 2.585,00 
 

    

           

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

   

           

     

  
_________________________________________ 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO 

Gerente Corporativo de Suprimentos e Logística 

FABRICIO DANIEL NICHELE 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

CLAUDIA MARIA SLUGA 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema 
FIEP 

 

  
_________________________________________ 

FERNANDA GUZZONI MONTREZOL 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema 
FIEP 

 

  
_________________________________________ 

CAROLINE BORGES 

Membro da Comissão de Licitações do Sistema 
FIEP 

 
 

     

           

 

     

 


