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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 25 de Abril de 2018, às 09:20 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA                 , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  71/2018, Licitação nº 13/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas

as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Para Eventual e Futura aquisição de Equipamentos de Segurança Individual ( EPIS ), para atendimento das necessidades especificadas

no Plano de Segurança do Trabalho Vigente.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  27/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão:

PROPOSTAS DE ACORDO COM EDITAL

Item

Participante:

Especificação

9557

-

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

 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.

PAR 45,00  

VULCAFLEX

0,0000

34,70    1.561,50   

2

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.

PAR 10,00  

BOMPEL

0,0000

80,30    803,00   

3

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.

UN 5,00  

PLASTCOR

0,0000

8,25    41,25   

5

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.

PAR 30,00  

HJS P.7

0,0000

7,85    235,50   

7

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.

PAR 10,00  

PROTS

0,0000

135,00    1.350,00   

9

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.

UN 30,00  

3M

0,0000

4,02    120,60   

11

Óculos de segurança, armação e lente incolor, anti

embaçante, com certificado de aprovação (C.A.) válido.

UN 80,00  

EPITEC

0,0000

2,90    232,00   

12

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.

UN 100,00  

MAXXI PLUG

0,0000

1,55    155,00   
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Participante:

Especificação

9557

-

CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

13

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.

UN 30,00  

LIBUS

0,0000

16,30    489,00   

14

Protetor solar UVA/UVB FPS 50, livre de óleo 120 gr/ml

(filtro ou bloqueador), dermatologicamente testado,

resistente a água.

UN 100,00  

SUNDAY

NUTRIE

0,0000

11,80    1.180,00   

Total do Participante -------->

6.167,85   

_________________________

Item

Participante:

Especificação

9558

-

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

6

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.

PAR 30,00  

PROBEM/CA

34278

0,0000

9,80    294,00   

8

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

PAR 100,00  

SUPERSAFETY/CA

32035

0,0000

4,39    439,00   

Total do Participante -------->

733,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

6.900,85   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

CATIANO ADRIANO SIMA

ALEX JUNIOR DA SILVA

IRINEU LUIS DOS SANTOS

CLAUDIA DANIELA WAGNER

Chiapetta,  25  de  Abril  de  2018

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


