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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
POR ITEM 

 

 

   

Informações geradas em  18/04/2018 13:57:30 
 

  

      

   

Por ALESSANDRA TEODORO SILVERIO 
 

  

      

      

       

 

   

            

 

Unidade compradora SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR 

Nº do processo de licitação 12532/2018 Situação Homologado com pedido 

Objeto AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS PARA O SENAI HÍBRIDOS 

Número do edital 181/2018 

Início de recebimento de 
proposta 

12/03/2018 09:00 Término das propostas 20/03/2018 09:00 

Abertura de propostas 20/03/2018 09:04 Início da disputa 20/03/2018 09:15 

Data de adjudicação 29/03/2018 16:39 Data de homologação 29/03/2018 16:39 

 
 

  

           

  

 

Empresa DX FERRAGENS LTDA-ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 4 - Soprador térmico tipo pistola para tensão de 220 Vca/60 Hz; deve ter, no mínimo, as seguintes especificações: 
potência de 2000 watts, empunhadeira tipo pistola, ajuste de temperatura de 10 em 10 graus, 3 níveis de vazão de 
ar (150/300/500 L/min.); deve atingir temperaturas até aproximadamente 630 graus centígrados; sistema de controle 
que desligue o aparelho em caso de altas temperaturas; deve vir com estojo para guarda e garantia mínima de 12 
meses. 

Quantidade 2,00 Unidade de medida PEÇAS 

Valor de referência R$ 179,90 Valor de referência total R$ 359,80 

Valor de proposta unitário R$ 179,50 Valor de proposta total R$ 359,00 

Valor final unitário R$ 164,00 Valor final total R$ 328,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 31,80 Índice de economia de referência 8,84 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 31,00 Índice de economia na negociação 8,64 % 

 

Item 5 - Multímetro digital automotivo portátil; deve ter, no mínimo, as seguintes especificações técnicas: display LCD de 
4.1/2 dígitos; precisão em CC de 0,1%; modo de resolução elevada de 20.000 contagens; medições de até 1000 V 
em CA e CC; medições de corrente de até 10 e 20 A durante um máximo de 30 segundos; medição de temperatura 
com sonda inclusa de -200 °C a 1090 °C; deve possuir teste de diodo; frequência até 200 kHz e duty cycle em %; 
medição de resistência na faixa de 50 Mohms; medição de RPM com captador indutivo incluído na faixa de 30 a 12.000 RPM; medições de largura de 
impulso em mili-segundos para injetores de combustível; deve ter suporte 
magnético para prender o medidor ao veículo; registo Mín/Máx-Média com alerta Mín/Máx para captação automática 
de variações; captação de picos para registo de efeitos transitórios até 250 µs; modo relativo para eliminar a 
resistência dos cabos de teste em medições baixas de Ohms; seleção de gamas automática e manual para a 
máxima flexibilidade; autoHOLD para captar leituras estáveis, evitando sinais com ruído; deve ter visor com dígitos 
grandes e retroiluminação branca viva de dois níveis para melhor visibilidade; gráfico de barras analógico para 
detectar sinais com alterações rápidas ou instáveis; alimentação por pilhas; segurança elétrica categoria CAT III para 
1000 V e CAT IV para 600 V; deve vir com manual de instruções em português e estojo para guarda do conjunto; 
deve vir com cabos de conexão e sonda para medições; deve ter garantia permanente. Marca e modelo de 
referência Fluke 88 ou similar 

Quantidade 20,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 4.703,40 Valor de referência total R$ 94.068,00 

Valor de proposta unitário R$ 4.503,20 Valor de proposta total R$ 90.064,00 

Valor final unitário R$ 3.710,00 Valor final total R$ 74.200,00 
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Valor economizado de 
referência 

R$ 19.868,00 Índice de economia de referência 21,12 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 15.864,00 Índice de economia na negociação 17,61 % 

 

 

Empresa SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 1 - Placa de desenvolvimento LAUNCHXL-F28379D. Placa de desenvolvimento compatível com texas instrument MCU 
f28379 e TI C2000. Comunicão isolada USB, 4x20 pinos de conectores em placa, entradas e saídas programáveis 
embarcadas em placa, programação por software gratuito da texas instruments, comunicação CAN, conversores 
AD/DA de 16 e 12 bits. Processador de 200Mhz C28xcpu, programável com suporte de target da Mathworks em 
ambiente matlab, acessórios de programação e configuração. 

Quantidade 20,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 420,68 Valor de referência total R$ 8.413,60 

Valor de proposta unitário R$ 420,00 Valor de proposta total R$ 8.400,00 

Valor final unitário R$ 418,00 Valor final total R$ 8.360,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 53,60 Índice de economia de referência 0,64 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 40,00 Índice de economia na negociação 0,48 % 

 

Item 2 - Placa de desenvolvimento computacional Raspberry Pi 3 modelo B contendo placa, cartão de memória 8Gb Micro SD com adaptador SD;  Fonte DC 
chaveada 5V 3A micro usb;  Cabo HDMI e Case de proteção mecânica com acesso aos GPIO 

Quantidade 30,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 427,12 Valor de referência total R$ 12.813,60 

Valor de proposta unitário R$ 381,00 Valor de proposta total R$ 11.430,00 

Valor final unitário R$ 293,80 Valor final total R$ 8.814,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 3.999,60 Índice de economia de referência 31,21 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 2.616,00 Índice de economia na negociação 22,89 % 

 

Item 3 - Placa de desenvolvimento computacional Beagle Bone Rev.C;  com conversor HDMI micro para normal;  cartão microSD 8Gb com adapatador para 
SD;  fonte de alimentação chaveada DC 5V 2A 

Quantidade 20,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 503,60 Valor de referência total R$ 10.072,00 

Valor de proposta unitário R$ 503,00 Valor de proposta total R$ 10.060,00 

Valor final unitário R$ 483,99 Valor final total R$ 9.679,80 

Valor economizado de 
referência 

R$ 392,20 Índice de economia de referência 3,89 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 380,20 Índice de economia na negociação 3,78 % 

 

 

Empresa VIDA DE SILICIO LTDA vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 6 - Ferramenta educacional base microcontrolador arduino contendo: Arduino MEGA 2560 R3 compatível; Shield GPS 
com antena; Shield RS232/RS485; Shield CAN-BUS V2; módulo Relé 4 canais; Ethernet Shield W5100; Shield para 
controle de motores DC, servo e de passo; fonte 5VDC 3A; Protoboard 830 furos; 100 jumpers macho-cho; 100 
jumpers macho-femea; 20 leds; 20 resistores 1/4W de cada: (10 ohm, 100 ohm, 22 ohm,47 ohm,150 ohm,200 
ohm,220 ohm,270 ohm,330 ohm,470 ohm,510 ohm,680 ohm,1K ,2K ,2.2K,3.3K ,4.7K, 5.1K, 6.8K, 10K, 20K, 47K, 
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51K, 68K,100K,220K,300K,470K,680K, 1 M); cabo usb; sensor ultrassonico, motor de passo 5V, servo sg90; sensor 
temperatura ntc; acelerômetro/giroscópio 3 eixos; 5 chaves tacteis; 5 chaves tic tac 3 posições; caixa para 
armazenamento 

Quantidade 35,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 559,95 Valor de referência total R$ 19.598,25 

Valor de proposta unitário R$ 559,00 Valor de proposta total R$ 19.565,00 

Valor final unitário R$ 559,00 Valor final total R$ 19.565,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 33,25 Índice de economia de referência 0,17 % 

Valor economizado na 
negociação 

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

 
 

           

Total negociado:  
 

R$ 120.946,80 
 

    

 

Total economizado nesta negociação: 
 

R$ 18.931,20 
 

    

           

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 Gestão e Engenharia 

  
_________________________________________ 

CARLOS ALBERTO NALEVAIKO 

Gerente Corporativo De Suprimentos E Abastecimento 

 

_________________________________________ 

LUCIANO DINIZ FABRIS 

Coordenação de Compras Consumo e Serviços 

 
 

     

     

  
_________________________________________ 

NADIA DE JESUS DOS SANTOS 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 
 

     

 

   

  _________________________________________ 

ALESSANDRA TEODORO SILVERIO 

Comissão de Licitação 

 

  _________________________________________ 

LUCIANO DE FREITAS TRINDADE 

Comissão de Licitação 

 



Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do §1º do Artigo 10 da

Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001
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