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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2017 (SRP)
Às 16:19 horas do dia 24 de janeiro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00005/2017, referente ao
Processo nº 062/2017, o pregoeiro, Sr(a) HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA, ADJUDICA aos licitantes vencedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 2.354,3600
Situação: Cancelado na aceitação
Itens do grupo:
1 - EXTINTOR INCÊNDIO
2 - EXTINTOR INCÊNDIO
3 - EXTINTOR INCÊNDIO
4 - EXTINTOR INCÊNDIO
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA E MANUTENÇÃO TOTAL DE EXTINTOR DE AP 10 LITROS: Reposição ou
substituição da carga nominal de agente extintor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes,
quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou
corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme
8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura
conforme o padrão estabelecido na NBR 7195; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre, identificando
o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou
fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando necessário;
Quando necessário, executar teste hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás expelente (quando houver) e
da válvula de descarga e mangueira, para avaliar a resistência dos componentes a pressões superiores à pressão
normal de carregamento ou de funcionamento do extintor. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA,
ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 38,6700
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na aceitação

Data

Observações

24/01/2018 13:45:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE PQ 4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de
agente extintor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de componentes, quando necessária, por outros
originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas
de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997.
Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido na
NBR7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação do lacre, identificando o executor do serviço; Exame
dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de
instruções e fixação do selo de identificação da certificação, quando necessário; Quando necessário, executar teste
hidrostático, do agente extintor e do cilindro para o gás expelente (quando houver) e da válvula de descarga e
mangueira, para avaliar a resistência dos componentes às pressões superiores à pressão normal de carregamento ou de
funcionamento do Extintor. CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=708870&acao=A&tipo=t
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Valor estimado: R$ 43,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento
Cancelado na aceitação

Data

Observações

24/01/2018 13:45:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de
agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga de cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando houver
perda superior a 10% da carga nominal declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau comercial,
livre de água e com pureza mínima de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de
componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência
de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de
pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à
pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR 7195/1995; Verificação da existência de vazamento;
Colocação do lacre, identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar
a existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da
certificação, quando necessário, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO
EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 85,5000
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na aceitação

Data

Observações

24/01/2018 13:45:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: EXTINTOR INCÊNDIO
Descrição Complementar: RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 4 QUILOS: Reposição ou substituição da carga nominal de
agente extintor. Conferência, por pesagem, da carga de cilindro. O agente extintor deve ser substituído quando houver
perda superior a 10% da carga nominal declarada. O dióxido de carbono (CO2) utilizado deve ser de grau comercial,
livre de água e com pureza mínima de 99,5% na fase vapor. Limpeza de todos os componentes. Substituição de
componentes, quando necessária, por outros originais. Verificação das partes internas e externas, quanto à existência
de danos ou corrosão. Regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladora de pressão. Verificação do indicador de
pressão, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1997. Reaperto dos componentes roscados que não estejam submetidos à
pressão; Pintura conforme o padrão estabelecido na NBR7195/1995; Verificação da existência de vazamento; Colocação
do lacre, identificando o executor do serviço; Exame dos componentes de materiais plásticos, para averiguar a
existência de rachaduras ou fissuras; Colocação do quadro de instruções e fixação do selo de identificação da
certificação, quando necessário; CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 75,6700
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento
Cancelado na aceitação

Data

Observações

24/01/2018 13:45:01 Item cancelado na aceitação. Motivo: A licitação restou fracassada.

Fim do documento
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