
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Licitação para análise da documentação de 

qualificação técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2020, processo nº 322/2020-COMPRAS.GOV-

FUNESA, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço de mobiliário em 

geral, para atendimento as necessidades da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, do Estado de SERGIPE. 

 

Considerando que a análise da qualificação técnica foi realizada conforme os requisitos constantes no 

item 13.10 do edital e seus subitens. 

 

Segue abaixo o resultado da análise: 

 

LOTE NOME LICITANTE RESULTADO 

04 
ARMÁRIOS DE AÇO E ES-

TANTE DE AÇO 
G H P S BARRETO – ME 
CNPJ: 27.103.616/0001-44 

INABILITADO 

 

 

 

 

 

 

Aracaju/SE, 29/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleberton Eduardo Santana Ramos 

Gerente de Arquivo e Patrimônio 

 

 
Carlos Eduardo Silva Vasconcelos 

Coordenador de Logística, Infraestrutura e TI 
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LOTE 04 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTENCIA 

TECNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

1.  

ARMÁRIO 

ARQUIVO DE 

AÇO COM 4 

GAVETAS 

ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 

GAVETAS (470X705X1335MM) (LXPXA) - As 

medidas externas são aproximadas, podendo 

sofrer variações de até 5% para mais ou para 

menos. 
Armário arquivo de aço com chaves e com 4 

gavetas para pasta suspensa, confeccionado em aço 

reforçado. Possui sistema de deslizamento das 
gavetas através de braço telescópico com uma 

capacidade, aproximada, de 45 kg por gaveta. 

Fabricado em chapa de aço nº 22. Cor a ser definida 
pelo órgão. 

15 G H P S 

BARRETO - ME 
SIM SIM SIM NÃO INABILITADO 

• Divergência de 
dimensão da 

profundidade entre 

catálogo, especificação 
e certificado de 

conformidade ABNT 

para o modelo 
apresentado. 

 

 

2.  

ARMÁRIO 

GUARDA 

VOLUME DE 

AÇO 02 PORTAS 

ARMÁRIO GUARDA VOLUME DE AÇO 02 

PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA E 

SUPORTE PARA CABIDE COM GANCHOS E 

PITÃO PARA CADEADO. 
Cor da estrutura e portas: CINZA 
Confeccionado em chapa de aço zincada 

(galvanizada) lisa resistente a corrosão. Pintura 

eletrostática epóxi a pó. Bitolas das chapas cristais 
normais - laterais, fundo, portas (com sistema de 

ventilação, com furação) e bandejas em chapa 

0.50mm (GSG - 26). Moldura (quadro frontal) e 
base em chapa 1,25 mm (GSG - 18). Porta embutida 

na moldura principal. As portas com reforço interno 

com dobradiças reforçadas de conexões internas à 
estrutura do armário, não permitindo que seja 

retirado o pino de articulação. Escudo acoplado na 

porta do armário, localizado em volta ao tambor da 
fechadura e confeccionado em poliestireno de alto 

impacto. Fechaduras com pitão para cadeado, 

embutidas na estrutura do armário. Os fechos 
possuem lingueta reforçada. Armários isentos de 

cantos vivos prevenindo acidentes. Pés 

antiderrapantes e reguláveis. Dimensões 
aproximadas: 1820x300x450mm (axlxp). Altura 

aproximada da porta: 822mm observação: as 

medidas podem variar para mais em até 5%. 

30 G H P S 

BARRETO - ME 
SIM NÃO NÃO NÃO INABILITADO 

• Não apresentou 

catálogo para o modelo 
proposto 

 

• Não apresentou 
declaração de 

assistência técnica local 

para o modelo proposto 
 

• Não apresentou 

certificado de 
conformidade ABNT 

para o modelo proposto 
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ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTENCIA 

TECNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

3.  

ARMÁRIO 

GUARDA 

VOLUME EM 

AÇO 04 PORTAS 

ARMÁRIO GUARDA VOLUME EM AÇO 04 

PORTAS COM PITÃO PARA CADEADO. 
Cor da estrutura e portas: CINZA. 

Pintura eletrostática epóxi a pó. Confeccionado em 
chapa de aço zincada (galvanizada) lisa, resistente 

a corrosão. Bitolas das chapas cristais normais - 

laterais, fundo, portas (com sistema de ventilação, 
com furação) e bandejas em chapa 0.50mm (GSG - 

26). Moldura (quadro frontal) e base em chapa 1,25 

mm (GSG - 18). Porta embutida na moldura 
principal. As portas com reforço interno com 

dobradiças reforçadas de conexões internas à 

estrutura do armário, não permitindo que seja 
retirado o pino de articulação. Escudo acoplado na 

porta do armário, localizado em volta ao tambor da 

fechadura e confeccionado em poliestireno de alto 
impacto. Fechaduras com pitão para cadeado, 

embutidas na estrutura do armário. Os fechos 

possuem lingueta reforçada. Armários isentos de 
cantos vivos prevenindo acidentes. Pés 

antiderrapantes e reguláveis. Dimensões 

aproximadas: 33x42x180cm (LXPXA). 
Observação: as medidas podem variar para mais em 

até 5%. 

30 
G H P S 

BARRETO - ME 
SIM NÃO NÃO NÃO INABILITADO 

• Não apresentou 

catálogo para o modelo 
proposto 

 

• Não apresentou 
declaração de 

assistência técnica local 

para o modelo proposto 
 

• Não apresentou 

certificado de 
conformidade ABNT 

para o modelo proposto 

 

4.  
ESTANTE DE 

AÇO 

Estante de aço, com 6 prateleiras, em chapa de 
aço carbono n° 28, com fechamento lateral, 3 

dobras em todas as bordas moduláveis e com 

reforço longitudinal tipo ômega, soldado na parte 
inferior da bandeja. Dois reforços no fundo em 

forma “X”. Bandeja com espaço entre elas 

regulável de 10 em 10cm. Capacidade de Carga: 
80kg cada bandeja/prateleira. Fixação das bandejas 

por parafusos e porcas internas. Acabamento em 

tinta epóxi por impregnação, eletrostática. Cor 
cinza. Para aplicação em área de estocagem. 

Dimensões: Largura 98cm, Altura 200cm, 

Profundidade 42cm. Cor a ser definida pelo órgão 

40 
G H P S 

BARRETO - ME 
SIM NÃO NÃO NÃO INABILITADO 

• Não apresentou 
catálogo para o modelo 

proposto 

 
• Não apresentou 

declaração de 

assistência técnica local 
para o modelo proposto 

 

• Não apresentou 
certificado de 

conformidade ABNT 

para o modelo proposto 
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