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Unidade compradora SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR 

Nº do processo de licitação 15311/2018 Situação Homologado com pedido 

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CFP COLOMBO – PROJETO PAC - EDITAL RETIFICADO 

Número do edital 842/2018 

Início de recebimento de 
proposta 

13/11/2018 09:00 Término das propostas 21/11/2018 09:00 

Abertura de propostas 21/11/2018 09:06 Início da disputa 21/11/2018 09:10 

Data de adjudicação 13/12/2018 10:01 Data de homologação 13/12/2018 10:04 

 
 

  

           

  

 

Empresa ELUMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 1 - Scanner automotivo para motores ciclo Otto ( álcool, gasolina,GNV,flex e diesel utilitários, moto, diesel 
pesado e agrícola); deve ter atualizações se software de forma rápida através da internet; deve ter 
software que permita executar todas as operações possíveis no sistema eletrônico, visualizar as leituras 
de diversos modos, gerar até 4 gráficos simultaneamente e imprimir o relatório com as informações 
desejada; funções mínimas: código de defeitos; leituras (gráficos); resumo de diagnóstico; atuadores; 
ajustes; identificação da ECU; investigação avançada; cadastro e relatórios; manual de reparação; 
manual de operação; alimentação 10 a 28v; caixa plástica em ABS; proteção eletrônica; proteção de 
borracha. Deve vir acompanhado de cabo USB, cabo de alimentação, fonte, software rastherpc (dicas, 
macetes, esquemas elétricos, código de falhas), cabo/conector: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D0 
mult , 2, D33, D34, D35, D36, D37 ,D38, D39, D40, D41, D42, D43. Deve vir com manual de instruções 
em português e ter garantia mínima de 12 meses. Marca e modelo de referência RASTHER BOX TM 
536 – Versao 12 ou similar. 
Obrigatório apresentar Código Finame do item solicitado junto com a informação de modelo sob pena de 
desclassificação. 

Quantidade 1,00 Unidade de medida UNIDADE 

Valor de referência R$ 22.750,00 Valor de referência total R$ 22.750,00 

Valor de proposta unitário R$ 22.500,00 Valor de proposta total R$ 22.500,00 

Valor final unitário R$ 19.228,00 Valor final total R$ 19.228,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 3.522,00 Índice de economia de referência 15,48 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 3.272,00 Índice de economia na negociação 14,54 % 

 

 

Empresa MAKILINE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA. - ME vencedora do(s) item(ns): 

 

Item 2 - Conjunto filtrante de ar comprimido respirável; deve ser montado em cavalete metálico pintado com tinta 
epóxi na cor laranja, com regulador de pressão, dois manômetros, pré-filtro com copo e dreno 
automático, filtro coalescente de alta eficiência para remoção das partículas de óleo, filtro de carvão com 
copo transparente sendo que todos os copos devem possuir protetor metálico; deve ter distribuidor triplo 
com engates rápidos de segurança e dupla trava para conectar até 3 mangueiras de respiração; deve 
proporcionar vazão mínima de 800 lts/min a 6 bar de pressão; deve vir com conjunto de respiração de 
fluxo constante, com máscara facial inteira, em borracha de silicone com tirantes para fixação e ajuste 
rápido, com visor panorâmico de policarbonato, membrana vocal, mascarilha interna e vedação labial 
total, tubo de pvc cristal atóxico, o registro de ar deve ser confeccionado em alumínio, com agulha inox e 
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filtro sinterizado para o ajuste preciso do fluxo de ar entre 120 e 360 lts/min, com passador de cinto 
abdominal em poliéster e fivela de segurança; deve vir com, no mínimo, 40 metros de mangueira de PVC 
reforçada, atóxica, com trama de poliéster e na cor azul segurança, deve ter diâmetro interno de 3/8" e 
pressão de ruptura de 750 PSI, deve suportar temperaturas de 5ºC a 50ºC e possuir engate rápido de 
segurança, dupla trava em latão e bico E.R. em aço inox empatado em luva envolvente em aço inox com 
ponteiras de proteção, confeccionadas em borracha nitrílica na cor preta, para engates rápidos e bico 
E.R. próprio para ar respirável. Deve ser entregue com manual de instruções em português e garantia 
mínima de 12 meses. 

Quantidade 1,00 Unidade de medida POSTO (12 MESES) 

Valor de referência R$ 10.378,67 Valor de referência total R$ 10.378,67 

Valor de proposta unitário R$ 10.300,00 Valor de proposta total R$ 10.300,00 

Valor final unitário R$ 7.918,00 Valor final total R$ 7.918,00 

Valor economizado de 
referência 

R$ 2.460,67 Índice de economia de referência 23,71 % 

Valor economizado na 
negociação 

R$ 2.382,00 Índice de economia na negociação 23,13 % 

 
 

           

Total negociado:  
 

R$ 27.146,00 
 

    

 

Total economizado nesta negociação: 
 

R$ 5.654,00 
 

    

           

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 
Abastecimento 

   

NADIA DE JESUS DOS SANTOS 

Presidente da Comisão de Licitação 

 

CLAUDIA MARIA SLUGA 

Comissão de Licitação 

 

CAROLINE BORGES 

Comissão de Licitação 

 

LUCIANO DE FREITAS TRINDADE 

Comissão de Licitação 

 

 
 

     

           

 

     

 


