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PREGÃO ELETRÔNICO 03/2011 TERMO DE ADJUDICAÇÃO           01/01

Nº identificador da licitação no site www.licitacoes-e.com.br: 35 20 84

ADJUDICATÁRIO: WELLINGTON DUARTE GIMENEZ - ME

CNPJ:  03.616.808/0001-96

ENDEREÇO:  RUA PEDRO AMARAL, 2099 – PARQUE INDUSTRIAL – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – SP - CEP: 15025-043
TEL.:  (17) 3222-4149 – FAX: (17) 3222-6793

REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON DUARTE GIMENEZ

E.MAIL:  licitamulti@gmail.com

LOTE 1

Item Descrição Quantidade Valor
Unitário 

(R$)

Valor total 
(R$)

1.1

Cassetetes,  bastão  tipo  tonfa  retrátil, 
corpo  fabricado  em duralumínio  de  alta 
resistência  e  durabilidade,  medindo  290 
mm de  comprimento  quando  fechado  e 
de 530 mm quando aberto, com 25 mm 
de diâmetro no corpo principal e 15 mm 
de  diâmetro  na  haste  retrátil. 
Empunhadura  principal  emborrachada 
estriada  110  mm  de  comprimento  com 
diâmetro  de  30  mm,  empunhadura 
auxiliar  anatômica  com sulcos  anelados 
medindo  120  mm  de  comprimento  e 
diâmetro  entre  30  mm,  sendo  sua 
extremidade (pomo) disposta com 40 mm 
de  diâmetro,  para  maior  firmeza, 
formando  um  ângulo  reto  com  a  haste 
principal. Todo o sistema de expansão ou 
retração da haste principal  se dará com 
autotravamento  sem  a  necessidade  de 
esforços, sendo que a retração a retração 
ocorrerá  por  meio  do  acionamento  do 
dispositivo  de  liberação  de  travas, 
conforme  condições   e  especificações 
contidas no edital licitatório às f. 31/58 e 
proposta  comercial  às  f.  92/94.  Marca: 
Kantas (Importado)

18 
unidades 104,16 1.874,88
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LOTE 2

Item Descrição
Quantidade Valor

Unitário 
(R$)

Valor total 
(R$)

2.1

Algemas  de  metal  em  aço  inox, 
acabamento polido ou fosco, tipo punho 
duplo, bloqueio de mecanismo (trava) de 
segurança,  com  dispositivo  de 
acionamento localizado na parte interna 
da algema, não permitindo sua abertura 
sem a chave adequada; alça dentada de 
fechamento  com  guias  corrediças  para 
impedir  a  abertura  por  pressão  ou 
pancadas; junção das algemas por elos e 
catraca de fechamento com no mínimo 3 
dentes,  conforme  condições   e 
especificações  contidas  no  edital 
licitatório às f. 31/58 e proposta comercial 
às  f.  133/134.  Marca:   German  – 
Fabricante: Zorro  (Nacional)

22 
unidades 202,31 4.450,82

  

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:  Os cassetes e as algemas deverão ser entregues em 
até 20 dias corridos a contar do recebimento da nota de empenho, no Centro de 
Logística  Integrada do TRT-MG,  situado na Avenida Ápio  Cardoso,  nº  100,  Bairro 
Cincão,  Contagem/MG,  CEP  32.371-615,  devendo  ser  agendada  por  meio  dos 
telefones (31) 3392-2104 e 3392-2358.

GARANTIA:  Os  cassetetes  deverão  ter  garantia  conforme  respectivo  termo  do 
fabricante e documento fiscal, contada a partir da data de entrega, em condições de 
uso. As algemas de metal  deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos em 
relação  a  qualquer  defeito  de  fabricação,  a  partir  da  data  da  entrega,  em 
condições de uso. 

GERENCIAMENTO:  A  presente  contratação  será  fiscalizada  e  gerenciada  pelo 
Assessor de Apoio Externo e Institucional deste Tribunal.

BELO HORIZONTE,
11  DE MAIO DE 2011

Áurea Coutens de Menezes
Pregoeira
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