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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

25/02/2021
Pregão eletrônico
5/2021 - PE
10/2021

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamento de Proteção
Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (Epcs) destinados à melhoria
das condições de trabalho dos servidores municipais, conforme relação, quantitativos e
especificações constantes no edital e em seus anexos.

Participante: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário/Percentual Valor Total

1 Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral - espessura
8/10 linhas, modelo soldador, sem reforço, com punho em 15cm
confeccionado em raspa. possuir elástico de ajuste no dorso e
resistência à eletricidade. Indicada para proteção das mãos e dos
antebraços em serviços gerais que apresentem riscos de natureza
média, tais como soldador, onde haja contato com materiais
abrasivos e/ou escoriantes e eletricidade. deve possuir certificado de
aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA).

200,000 PAR 14,25 2.850,00

2 Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo,
com formato de cinco dedos (forma L) - com reforço na palma,
reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos
anelares, costura com linha de nylon. Proteção contra respingos de
solda, materiais abrasivos e escoriantes. Com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

300,000 PR 11,70 3.510,00

3 Luva para baixa tensão classe 0 – 1000 V. - Com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

4,000 UNI 385,00 1.540,00

5 Luvas de látex sem talco, caixa com 100 unidades, descartáveis,
com Certificado de Aprovação emitido elo Ministério do Trabalho
(CA). Tamanho M. - Luvas de látex sem talco, caixa com 100
unidades, descartáveis, com Certificado de Aprovação emitido elo
Ministério do Trabalho (CA). Tamanho M.

60,000 CX 87,30 5.238,00

6 Mangas isolantes de borracha para eletricistas - isolante elétrico para
os trabalhadores do setor de eletricidade, visando à proteção dos
braços e antebraços. Fabricadas com composto elastomérico de alta
qualidade, devem atender à norma ASTM D 1051/NBR 10623,
possuir alças e botões, na cor preta ou laranja, classe 0.

4,000 UN 550,00 2.200,00

12 Uniforme retardantes a chamas para eletricistas -  composto por
camisa e calça com gramatura de 270g/m² - ATPV mínimo de 8
cal/cm² para risco 2, tecido resistente à chama, com proteção para
arco-elétrico, reforço de travetes em pontos críticos de rasgo, costura
reforçada com linha

4,000 UNI 280,00 1.120,00
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retardante à chama, com tiras retrorefletivas retardante a chamas, de
alta visibilidade, na cor cinza claro, de acordo com a NR 10, ASTM e
ABNT aplicáveis. Camisa de manga longa, fechamento frontal em
botões com cobre gola ou gola tipo padre com fechamento em velcro
antichama. Calça com meio elástico no cós, fechamento em botões
ou zíper antichama coberto por aba fechada com velcro antichama,
com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros com fechamento em velcro
antichama, bainha overlocada e com barra feita de 2,0cm, possuir
dupla camada de tecido no gancho, para reforço, em matelassê.
Deve possuir Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho (CA).

Total do Participante: 16.458,00

Participante: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário/Percentual Valor Total

10 Respirador PFF1/VO, em formato tipo concha, tamanho regular -
Respirador PFF1/VO, em formato tipo concha, tamanho regular,
formato nasal que possibilita melhor proteção e compatibilidade com
óculos de segurança, com clipe nasal, com válvula de exalação, com
certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA).

400,000 UNI 4,74 1.896,00

Total do Participante: 1.896,00

Participante: ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942

8 Máscara para vapores orgânicos PFF2/VO - semifacial composto por
dois painéis de não-tecido em um meio filtrante em microfibras
sintéticas tratadas eletrostaticamente, com carvão ativado, espuma
nasal para auxiliar na vedação, ajuste por elásticos flexíveis, solda
frontal superior, tira de material metálico moldável para o ajuste
nasal, descartável, sem válvula, dobrável - com Certificado de
Aprovação emitido elo Ministério do Trabalho (CA).

200,000 UN 2,80 560,00

11 Respirador PFF2/VO, em formato tipo concha, tamanho regular -
formato nasal que possibilita melhor proteção e compatibilidade com
óculos de segurança, com clipe nasal, com válvula de exalação, com
certificado de aprovação emitido pelo ministério do trabalho (CA).

400,000 UN 2,97 1.188,00

Total do Participante: 1.748,00

Participante: C.E SPINELLI EVENTOS LTDA

4 Luvas de látex sem talco, caixa com 100 unidades, descartáveis, -
com Certificado de Aprovação emitido elo Ministério do Trabalho
(CA). Tamanho P

80,000 CX 91,00 7.280,00

Total do Participante: 7.280,00

Participante: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP

7 Máscara cirúrgica tripla, descartável - confeccionada em TNT, 100%
polipropileno, modelo retangular, inteiramente em TNT, com
acabamento em todas as extremidades. O corpo da máscara deve
ter três pregas e clips nasal para ajuste no rosto. Cor branca,
hipoalérgica com elástico para ajuste na face. Pacote ou caixa com
100 unidades.

510,000 CX 31,49 16.059,90

Total do Participante: 16.059,90

Participante: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

9 Máscara respiratória PFF2/N-95 - semifacial, clipe de material flexível
sem memória, elástico ajustável, dobrável, sem válvula, tamanho
regular, BFE > 99% - com Certificado de Aprovação emitido elo
Ministério do Trabalho (CA).

1.000,00 UNI 1,59 1.590,00

Total do Participante: 1.590,00
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Total Geral: 45.031,90

Assinatura do Responsável

25/02/2021Santa Cecília,

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL


