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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Divisão de Licitação 

 

Av. Fernando Ferrari, Nº 514, Goiabeiras, Cep: 29.075-910, Vitória-ES.  

 

Referente ao processo 23068.009059/2017-31, Pregão Eletrônico Nº 39/2017 – 
DL/DA/UFES, esta Divisão de Licitações informa que os seguintes itens não foram 
adquiridos: 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Orçado 

Valor 
Total 

Orçado 
Motivo 

16 
(319540) Elástico com ponteiras 
em plástico; comprimento: 38 cm; 
cor preta; para uso em pasta 
plástica; quantidade: 100 peças 

Unidade 2 42,83 85,66 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

23 
(10810) Compensado de virola 
comprimento 2,20m largura 
1,60m,espessura 10mm. 

Unidade 14 72,00 1.008,00 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

28 
(10977) Trava de segurança 
(cadeado) para laptop com chave. 
Adaptável e compatível em 
qualquer laptop. 

Unidade 10 19,89 198,90 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

29 

(10486) Cola tipo epóxi; uso 

industrial e doméstico; 

componente a (adesivo), 

embalagem de 450g; e 

componente b (endurecedor), 

embalagem 450g. 

Conjunto 5 6,19 30,95 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

32 

(13117) Alicate para crimpagem 

de conectores rj-45/rj-11, com 

catraca e castanha (blindado), uso 

profissional, todoem metal. 

Unidade 1 28,70 28,70 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

35 

(12076) Bussola de bolso, com 

base em plastico, com  diametro 

aprox. De 05 cm,contendo 

indicacoes dos pontos  cardeais e 

ainda sudeste,noroeste,nordeste e 

sudoeste,graduacao emgraus na 

borda externa,base c/ agulha 

imantada metalica 

Unidade 2 38,13 76,26 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

38 
(321140) (Cca - alegre) pincel tipo 

trincha, com 30 mm. 
Unidade 4 1,21 4,84 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 
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Instituição. 

39 

(10899) Mascara 

protetora/respiradora, semi-facial, 

formato anatômico, tamanho 

médio, com cartucho para vapores 

orgânicos e gases ácidos, com 2 

filtros e retentores para poeiras e 

nevoas toxicas,pinturas em spray 

e pesticidas (eficiência p-1) 

Unidade 100 1,60 160,00 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

40 

(13210) Caixa de ferramentas 

com 117 peças e maleta 

profissional com ferramentas em 

cromo-vanádio:descrição: - maleta 

dobrável compacta; - 1 kit diverso 

(pregos, tachinhas); - 49 bits; - 14 

soquetes com encaixe de ¼; - 4 

soquetes com encaixe de 3/8; - 1 

adaptador encaixe f 3/8 x m ¼; - 

24 chaves allen (de dimensões 

diferentes); - 1 adaptador para 

soquetes; - extensão encaixe 3/8 

x 70mm; - porta bits; - 4 chaves de 

fenda tipo relojoeiro; - 1 nível tipo 

torpedo; - 4 mini prendedores; - 

disco para catraca; - 4 chaves 

fixas; - 1 chave ajustável 8; - 

catraca com encaixe de 3/8; - 

chave de fenda articulada; - 

alicate de bico meia cana 6; - 

alicate de corte diagonal 6; - 

estilete. 

Conjunto 1 67,23 67,23 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

41 

(23109) Ralador 4 faces.  Material: 
corpo em aço inox. Tamanho : 
23,5x11x8cm. Aplicação 
higienização de obras de arte. 
Características adicionais: o aço 
inox é ideal para ralar materiais 
como borracha para que seja feita 
a higienização de obras de arte 
sem que haja a contaminação do 
material. 

Unidade 5 3,99 19,95 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

43 

(23107) Pincel trincha. Material 
cerda de pelo de cabra e cabo de 
madeira.  Tamanho 7,6cm  (3").  
Aplicação limpeza , conservação e 
restauração de obras de arte. 

Unidade 12 1,00 12,00 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 
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44 

(885) Espátula espátula de teflon 
ou osso; tamanho médio (140mm 
x 20mm x 6mm);  para diversas 
técnicas como: decoupage, 
scrapbooking, encadernação e 
revestimento em papel, tecido, 
couro e madeira. 

Unidade 12 46,79 561,48 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

45 
(10811) Compensado de virola 
comprimento 2,20m largura 
1,60m, espessura 15mm 

Unidade 6 90,90 545,40 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

47 
(8806) Percloreto de ferro para 
corrosão de placa de circuito 
impresso 

Unidade 10 32,33 323,30 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

49 

(10897) Máscara contra gases, 

tipo queixo, com filtro contra 

vapores ácidos e orgânicos. 

Respirador facial total, 

confeccionado em borracha de 

silicone, com filtro químico para 

vapores ácidos e orgânicos, do 

tipo combinado. Com número de 

certificado de aprovação. 

Unidade 6 27,81 166,86 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

52 
(9394) Calcário dolomitico, saco 

c/50 kg. 
Saco 1 17,07 17,07 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

56 

(321285) Folha de pvc imprimível, 

pvc semi-rígido para impressão,  

branco fosco, espessura 0,25 a 

0,76 mm, tamanho a4 

200x300mm pacote com 50 

unidades 

Pacote 1 268,47 268,47 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

64 
(13332) Jogo  chaves de fenda e 

phillips 39 peças 
Jogo 1 40,71 40,71 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

73 (320846) Tesoura multiuso em 
aço inoxidável, comprimento de 

Unidade 3 3,19 9,57 Valor final 

negociado 
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17 cm com cabo anatômico. superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

74 

(12580) Serra diamantada para 

cortar mineral, espessura: 2 mm, 

tamanho 6" 

Unidade 4 94,00 376,00 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

77 

(10876) Óculos de proteção 

contra impactos, com proteção 

lateral, armação em propionato, 

haste ajustáveis, lente incolor, 

antiembacante, riscos, 62 mm, 

100% uv, resistente a impacto, 

opticamente correto, c/ absorção 

de 99,9% dos raios ultravioletas, 

armação cinza translucida. 

Unidade 60 2,54 152,40 

Valor final 

negociado 

superior ao 

estimado pela 

Instituição. 

78 

(23338) Disco (chapa) diamantado 

para facetamento 600 mesh, 

diâmetro de 150 mm. 

Unidade 7 128,00 896,00 

Cancelado 

por 

inexistência 

de proposta 

 


