PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 13/2018 - PR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA
CNPJ: 87.613.055/0001-55
AV. IPIRANGA, 1544
C.E.P.: 98760-000 - Chiapetta - RS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

71/2018
13/04/2018

Processo Licitatório:
Data do Processo:

71/2018
13/04/2018

ANEXO I

Folha: 1/3

(As propostas serão abertas para julgamento às 09:00 horas do dia 25/04/2018).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ Estado:
.............
............................................................................ Inscrição Estadual: .............................................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: .............................................................

Item

Código

Unid

Especificação

1

1120060

PAR

Botina de segurança em couro com elástico, solado PU( bidensidade),
com biqueira de plástico, forro, e palmilha com tratamento
antimicrobiano, mais flexivel, mais leve e confortável, cor preta, com
certificado de aprovação (C.A.) válido, numerção nº 34 ao 43.
(01-12-0060)

63,0000

45,000

2

1120042

PAR

Calçado tipo coturno de amarrar, confeccionado em vaqueta curtida
em cromo, sem componentes metálicos, palmilha de montagem de
não-tecido fixada pelo sistema strobel, solado de poliuretano
bidensidade injetado direto no cabedal, com certificado de aprovação
(C.A.) válido, tamanho nº41 a 42. (01-12-0042)

167,0000

10,000

3

1120056

UN

Capacete de proteção para eletricista, com aba frontal, tipo boné, na
cor branca, com carneira (coroa) plástica; classe B, material dielétrico
(resistente a eletrecidade); confeccionado em polietileno de alta
densidade aditivado contra ação de raios solares; deve acompanhar
tira jugular regulável (ajustável). com certificado de aprovação(C.A.),
válido. (01-12-0056)

21,5000

5,000

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Preço Unit. Máximo

Quantidade

E-mail:
...................................................................
Contato: ...................................................................
Telefone:
..........................................
Fax:
..........................................
Condições de Pagamento: ..........................................
Marca Oferecida

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total
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ANEXO I
Item

Código

Unid

Especificação

4

1120057

UN

Cinto de segurança paraquedista, padrão eletriscista, tiras em
poliester, regulagem na cintura, pernas e suspensórios, argol em D
dorsal para ancoragem, argola em D umbilical para suspensão e
resgate, argolas na cintura para posicionamento, proteção ergonomica
na região lombar e pernas, com certificado de aprovação (C.A.)
válido. (01-12-0057)

270,0000

5,000

5

1120051

PAR

Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma, dorso
em raspa, reforço interno na palma, reforço externo entre os dedos
polegar e indicador, elástico no dorso, acabamento no punho em TNT.
Aplicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos,
escoriantes, cortantes e perfurantes. Ótimo desempenho para
trabalhos com amarração de corda e trabalhos em altura. Punho: 7
cm. (01-12-0051)

16,5000

30,000

6

1120062

PAR

Luva de segurança confeccionada em couro vaqueta na palma, dorso
em raspa, reforço interno na palma, reforço externo entre os dedos
polegar e indicador, elástico no dorso, acabamento no punho em TNT.
Aplicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos,
escoriantes, cortantes e perfurantes. Ótimo desempenho para
trabalhos com amarração de corda e trabalhos em altura. Punho: 15
cm. (01-12-0062)

19,0000

30,000

7

1120049

PAR

Luva de segurança isolante de borracha, para proteção das mãos do
usuário contra choques elétricos, tipo II, classe 00, tamanho 10; com
certificado de aprovação (C.A.) válido. (01-12-0049)

324,0000

10,000

8

1120050

PAR

Luva de segurança para coleta de lixo, confecionda com forro em
algodão, revestida em látex natural, dorso ventilado, punho em malha
com elástico, com excelente resistência mecânica a rasgo, perfuração,
corte e abrasão, alta flexibilidade, oferecendo o máximo de conforto ao
usuário, com palma e dedos antiderrapante que facilita o manuseio
seguro de objetos secos e molhados; com certificado de aprovação (
C.A.) válido, tamanho G (01-12-0050)

11,4000

100,000

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Preço Unit. Máximo

Quantidade

Marca Oferecida

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 2/3
Preço Total
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Item

Código

Unid

Especificação

9

1120058

UN

Máscara descartável que oferece proteção respiratória contra poeiras,
névoas e alívio de odores incômodos provenientes de Vapores
Orgânicos. Recomendado ainda para redução da exposição
ocupacional a aerossóis contendo agentes biológicos potencialmente
patogênicos. Seu formato dobrável é prático de usar e armazenar,
com certificado de aprovação (C.A.) válido. (01-12-0058)

6,2800

30,000

10

1120059

UN

Máscara Respiradora Semifacial PFF2 Valvulada, classe PFF2, cor
externa azul, equipada com válvula de exalação, possui solda por
ultrassom em todo seu perímetro, confeccionado com filtro de manta
sintética, para uso contra aerodispersoides (partículas) gerados
mecanicamente, com certificado de aprovação (C.A.) válido.
(01-12-0059)

4,6500

50,000

11

1120052

UN

Óculos de segurança, armação e lente incolor, anti embaçante, com
certificado de aprovação (C.A.) válido. (01-12-0052)

8,5600

80,000

12

1120054

UN

Protetor auricular, com plug de silicone e corda de polipropileno
constituido por 2 abafadores em forma de concha em plástico ABS
revestida com TPU, montados em uma haste-suporte, ajustável e
adaptável a cabeça, permitindo que cada abafador se aplique sob
pressão(abafador de ruido/fone), nível de atenuação de ruídos de 17
decibéis, cor laranja, com certificado de aprovação (C.A.) válido.
(01-12-0054)

5,1300

100,000

13

1120061

UN

Abafadores em forma de concha em plástico ABS revestida com TPU,
montados em uma haste-suporte, ajustável e adaptável a cabeça,
permitindo que cada abafador se aplique sob pressão(abafador de
ruído/fone), nível de atenuação de ruídos de 17 decibéis, cor laranja,
com certificado de aprovação (C.A.) válido. (01-12-0061)

44,1000

30,000

14

1120009

UN

Protetor solar UVA/UVB FPS 50, livre de óleo 120 gr/ml (filtro ou
bloqueador), dermatologicamente testado, resistente a água.
(01-12-0009)

23,2000

100,000

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Preço Unit. Máximo

Quantidade

Marca Oferecida

-------------------------------------------------------------------

Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 3/3
Preço Total

