
Consulta Ata do Pregão

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agencia Estadual de Metrologia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 21/2013

Às 09:07 horas do dia 19 de agosto de 2013, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 29 de 12/04/2013 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto
5450/2005, referente ao Processo nº 21014257 , realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 21/2013. Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente com a sua devida instalação de acordo com especificações técnica
elencadas no termo de Referencia do Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o
Pregoeiro  abriu  a  Sessão  Pública,  a  qual,  pela  inexistência  de  propostas,  está  sendo  encerrada,  também,  por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: FECHADURA ELÉTRICA
Descrição  Complementar:  06  (SEIS)FECHADURA  ELÉTRICA,  NOME  FECHADURA  ELETRICA:Fechadura  eletrônica
acionada por cartão magnético e senha com as seguintes características minimas: Senha de mínimo 4 dígitos ; Design
Slim que demonstra tecnologia; Painel touchscreen; Leitor de cartão: reconhece maioria dos cartões RF e cartões de
clubes podem ser  cadastrados até 20 cartões. (peça acompanhada de 5 cartões);  Sensor de temperatura: abertura
automática no caso de incêndio; Funcionamento com pilhas; Aviso de pilha fraca; Sensor de arrombamento: no caso do
arrombamento  da  porta  emite  alarme  sonoro;  Se  a  porta  estiver  destravada  emite  aviso  sonoro;  Travamento
automático: é só encostar a porta que ele trava automaticamente; Sistema de proteção de choque elétrico: proteção
contra choque elétrico de alta voltagem; Adaptável para diversas espessuras de portas; Com a devida instalação, sendo
possível instalar em porta de madeira, aço ou vidro; Manual de usuário em português; Atendendo a legislação para
deficientes  físicos  e  exigências  de  segurança  do  Corpo  de  Bombeiros,  bem  como  demais  legislações  pertinentes;
Garantia mínima de 1 ano
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 926226
Valor estimado: R$ 10.970,3800
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELBIA KATIANE BLANCO INSAURRALDE
Pregoeiro Oficial
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