
Secretaria Municipal de Administração 

 
 

Minuta da Ata - Pregão Eletrônico nº. 012/2013 
 
Diante da intenção de recursos registrado no sistema, por parte da empresa LICIPAR LTDA., 

para o lote 03, sob alegação na peça recursal de que o objeto contado pela empresa 

FERRAGENS J. TEODORO LTDA. não possuía selo de conforto emitido pelo IBTeC. Foi 

aberto prazo para contra-razões, porém a empresa não se manifestou. Após análise do 

recurso pela Assessoria Jurídica desta pasta, foi emitido Parecer Jurídico – ATJUR julgando 

improcedente o pedido formulado pela impetrante mantendo a empresa vencedora habilitada 

para o lote 03, acatado pela Pregoeira através do Parecer n° 001/2013 – DVPE – SMA, 

ratificado pelo Secretário Municipal de Administração através do Despacho n° 452/2013 – 

GAB. Em seguida as empresas interessadas foram comunicadas do resultado do julgamento 

do recurso. Os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS, apreciação e manifestação acerca do valor ofertado para os itens 01, 05, 06, 07, 08 

e 09 do lote 04, haja vista que os preços ofertados ficaram acima do estimado. Após 

realização de novas cotações pelo órgão requerente em anexo aos autos (fls.268 a 272), 

constatamos que os preços apresentados para os itens 05, 06, 07 e 09 do lote 04, 

encontram-se superiores aos praticados no mercado. Desse modo, a empresa vencedora 

lote, foi convocada para negociação, em resposta no sistema do Banco do Brasil a empresa 

manifestou não ter interesse em negociar os itens do lote 04. Em seguida, as empresas 

vencedoras foram consultadas sobre a possibilidade de prorrogarem suas propostas, visto 

que as mesmas estão vencidas desde do dia 11/06/2013. A empresa FERRAGENS J. 

TEODORO LTDA., prorrogou sua proposta por mais 30 dias para todos os demais lotes. Já 

empresa RDT COMERCIAL LTDA. não manifestação quanto à prorrogação da proposta. 

Assim, o lote 01 fica FRACASSADO em virtude da não manifestação da empresa vencedora 

e os itens 05, 06, 07 e 09 do lote 04 ficam FRACASSADOS, por falta de interesse da 

empresa vencedora em negociar os lotes. Os demais lotes desta licitação foram 

ADJUDICADOS à empresa vencedora.  

 

Anexo I – Planilha 

 
LOTE 01 – FRACASSADO 

Item Unid. Quant. Especificação Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

 
01 

 
100 

 
und 

Avental de segurança, confeccionado 
em tecido sintético – PVC, forrado, 
espessura de 0,30 cm, com 
comprimento aproximado de 78 cm e 
largura aproximada de 51 cm, com três 
cordões de náilon, utilizados para 

FRACASSADO 
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ajuste no pescoço e na cintura, em tira 
soldada, cor branco. 
 

02 50 und 

Avental de segurança, confeccionado 
em tecido vinil transparente fosco, 
forrado, com comprimento aproximado 
de 120 cm e largura aproximada de 70 
cm, com amarras no pescoço e nas 
costas, com mangas compridas, cor 
branco.  
 

FRACASSADO 

03 250 und 

Avental de segurança, confeccionado 
em tecido vinil transparente fosco, 
forrado, com comprimento aproximado 
de 120 cm e largura aproximada de 70 
cm, com amarras no pescoço e nas 
costas, sem mangas compridas, cor 
branco.  
 

FRACASSADO 

 
 

LOTE 02 – ADJUDICADO A EMPRESA FERRAGENS J. TEODORO LTDA. 
Item Unid. Quant. Especificação Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 05 Par 

Bota borracha (PVC) cano curto n°. 
36 – na cor branca formulação 
especial com alto teor de plastificante 
polimérico e borracha nitrilica tornando 
o produto resistente quando em 
contato com produtos de limpeza em 
geral.  
Marca: VONDER  

R$ 21,90 R$ 109,50 

02 10 Par 

Bota borracha (PVC) cano curto n°. 
37 – na cor branca formulação 
especial com alto teor de plastificante 
polimérico e borracha nitrilica tornando 
o produto resistente quando em 
contato com produtos de limpeza em 
geral.  
Marca: VONDER 

R$ 21,90 R$ 219,00 

03 10 Par 

Bota borracha (PVC) cano curto n°. 
38 – na cor branca formulação 
especial com alto teor de plastificante 
polimérico e borracha nitrilica tornando 
o produto resistente quando em 
contato com produtos de limpeza em 
geral.  
Marca: VONDER 

R$ 21,90 R$ 219,00 

04 10 Par 

Bota borracha (PVC) cano curto n°. 
39 – na cor branca formulação 
especial com alto teor de plastificante 
polimérico e borracha nitrilica tornando 
o produto resistente quando em 
contato com produtos de limpeza em 
geral.  
Marca: VONDER 

R$ 21,90 R$ 219,00 

05 10 Par 

Bota borracha (PVC) cano curto n°. 
40 – na cor branca formulação 
especial com alto teor de plastificante 
polimérico e borracha nitrilica tornando 
o produto resistente quando em 
contato com produtos de limpeza em 
geral.  
Marca: VONDER 

R$ 22,25 R$ 222,50 
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VALOR TOTAL DO LOTE R$ 989,00 
 
 

LOTE 03 – ADJUDICADO A EMPRESA FERRAGENS J. TEODORO LTDA. 
Item Unid. Quant. Especificação Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 05 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 36  
Marca: ECCOFER 

R$ 32,30 R$ 161,50 

02 10 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 37  
Marca: ECCOFER 

R$ 32,30 R$ 323,00 

03 10 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 

R$ 32,20 R$ 323,00 
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através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 38  
Marca: ECCOFER 

04 10 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 39  
Marca: ECCOFER 

R$ 32,30 R$ 323,00 

05 10 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 40  
Marca: ECCOFER 

R$ 32,30 R$ 323,00 

06 10 Par 
Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 

R$ 32,30 R$ 323,00 
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metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 41  
Marca: ECCOFER 

07 10 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 
deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 42  
Marca: ECCOFER 

R$ 32,30 R$ 323,00 

08 05 Par 

Calçados de Segurança (Botina) -  
botina de peso leve, sem componentes 
metálicos, de cano curto, em vaqueta 
macia, curtida ao cromo, hidrofugada, 
cor preta, com solado em poliuretano 
injetado direto no cabedal, em 
bidensidade, com características de 
resistências mecânica e elétrica; 
destinada a anular riscos de origem 
elétrica, que possam ser eliminados 
através de um calçado de segurança,  
que ofereça proteção aos pés e 
tornozelos, de maneira confortável, 
devendo possuir o Selo de Conforto da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT ou do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia de Couro, 
Calçado e Artefatos - IBTeC. O couro 

R$ 33,08 R$ 165,40 
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deve possuir todas as características 
de resistência ao rasgamento 
continuado. (NBR 11055) Resistência 
à tração e alongamento (NBR 11041). 
Tamanho nº 43  
Marca: ECCOFER 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.264,90 
 

LOTE 04 – ADJUDICADO A EMPRESA FERRAGENS J. TEODORO LTDA. 
Item Unid. Quant. Especificação Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 15 und 

Óculos de Proteção - Óculos de 
segurança ampla visão - Lente de 
policarbonato de alta resistência a 
impactos. Apoio nasal feito do mesmo 
material da lente e proteção lateral 
para oferecer segurança ao usuário. 
Hastes tipo espátula com ajuste de 
comprimento para atender os 
diferentes usuários. Proteção UVA E 
UVB. Leves confortáveis.  

R$ 4,00 R$ 60,00 

02 13 Par 

Luva Anticorte tricotada em fios de 
multifilamentos de polipropileno, com 
04 fios de aço, punho com elástico, cor 
branca, tamanhos P.  
Marca: TSUZUKI 

R$ 25,60 R$ 332,80 

03 13 Par 

Luva Anticorte tricotada em fios de 
multifilamentos de polipropileno, com 
04 fios de aço, punho com elástico, cor 
branca, tamanhos M.  
Marca: TSUZUKI 

R$ 26,60 R$ 332,80   

04 50 Cx 

Luva para procedimento 
(descartáveis), em látex natural e 
atóxico, não esterilizada, anatômica, 
com ajuste anatômico, lubrificada com 
pó bio-absorvível, não alérgico que 
cause efeito antideslizante, espessura 
média do filme 0,19 mm, sensibilidade 
tátil, cano longo, ambidestra, com 
empunhadura justa e bainha no 
punho, 265 mm de comprimento 
aproximadamente, tamanho médio, cx. 
com 100 unidades. Com registro 
Anvisa/MS.  
Marca: VOLK 

R$ 13,00  R$ 650,00  

05 24 Par 

Luva de borracha, cano curto 
antiderrapante, borracha de látex 
natural, norma ABNT NBR-13393, 
tamanho PEQUENO, com 
revestimento interno, reforçado com 
superfície externa antiderrapante, cor 
verde, amarela ou laranja.  

FRACASSADO 

06 200 Par 

Luva de borracha, cano curto 
antiderrapante, borracha de látex 
natural, norma ABNT NBR-13393, 
tamanho MEDIO, com revestimento 
interno, reforçado com superfície 
externa antiderrapante, cor verde, 
amarela ou laranja.  

FRACASSADO 

07 100 Par 

Luva de borracha, cano curto 
antiderrapante, borracha de látex 
natural, norma ABNT NBR-13393, 
tamanho GRANDE, com revestimento 
interno, reforçado com superfície 

FRACASSADO 
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externa antiderrapante, cor verde, 
amarela ou laranja.  

08 15 und 

Protetor Auditivo (Tipo inserção). 
Para uso em trabalhos realizados em 
locais onde os níveis de ruído sejam 
superiores aos limites de tolerância 
estabelecidos pela NR-15 (Atividades 
e Operações Insalubres).Deve ser 
composto de três flanges de silicone, 
onde a primeira, a segunda e a 
terceira são maciças e cônicas, 
viradas para trás, moldadas, flexíveis, 
antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, 
tamanho único, moldável a diferentes 
canais auditivos, em cores variáveis. 
Os plugs devem possuir cordão de 
interligação de algodão antialérgico. A 
atenuação deverá ser de no mínimo 
de 14 dB(A) NRRsf.  
Marca: 3M 

R$ 1,20 R$ 18,00 

09 50 Pct 

Touca descartável com elástico c/100 
unidades na embalagem, 
descartável, confeccionada em 
tecido não tecido 100% 
polipropileno; hipoalérgica; 
permeável ao ar, garantindo o 
equilíbrio da sensação térmica 
durante o uso; média elasticidade, 
fácil ajuste; fabricado mediante 
costura ultra-sônica; tamanho 
único, ajustável a qualquer tamanho 
de cabeça  unissex;  cor branca. 

FRACASSADO 

VALOR TOTAL DO LOTE 
 

R$ 1.393,60 
 

 
 

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO 
 
R$ 4.647,50 

 
 

 
Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a 

lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente 

submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar, 

promover a Homologação dos lotes licitados às empresas vencedoras. O resultado será 

publicado no site: www.goiania.go.gov.br. 

 
 
 

Fernanda Teodoro da Silva Barros 
Pregoeira 

 
 
 

Cristiane Pires de Lima Soares 
Equipe de Apoio 


