RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 370/2018 - MODALIDADE – Pregão Eletrônico N° 109/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Item Qtde
Un. Especificação
Preço unitário
Fornecedor Vencedor
1
10,00
un
Protetor Auricular
41,5100
NACIONAL
SAFETY
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANCA LTDA - ME
8
10,00
prs
luva para rapel equipamento de proteção tipo luva para rapel modelo 5 36,3700
NACIONAL
SAFETY
dedos confeccionada em couro de vaqueta na cor natural, com punho e
EQUIPAMENTOS
DE
dorso em nylon na cor laranja. possui reforço especial externo transversal
SEGURANCA LTDA - ME
na palma em couro de vaqueta, reforço interno em couro de raspa nas
pontas dos dedos e reforço externo em couro de raspa nas pontas dos
dedos. punho com 9 cm de cumprimento e com elástico no punho para
melhor fixação. marca tecmater, com c.a. conforme modelo nº 03
9
1,00
un
Capacete classe B tipo II. Desenvolvido para proteção da cabeça para 80,9700
NACIONAL
SAFETY
absorção de impacto de objetos volantes aéreos e eletricidade, injetado
EQUIPAMENTOS
DE
externamente em polietileno de alta densidade, designe moderno que
SEGURANCA LTDA - ME
permite uma melhor circulação do ar, com 5 vincos de reforço
longitudinais, aba frontal, canaleta lateral de direcionamento da água, na
cor laranja, protetor auricular tipo concha laranja 24 db com ajuste,
protetor facial em tela de nylon de 8 pl de altura preto com adaptador de
nylon, suspensão/carneira de polietuleno com seis pontos de fixação para
absorção da energia de impacto em um acidente, jugular em poliéster e
tira de absorção frontal, com c.a. conforme modelo n° 4
12
100,00 un
Luva de raspa, punho curto, com CA
5,2800
NACIONAL
SAFETY
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANCA LTDA - ME
2
10,00
un
óculos protetor incolor óculos de segurança com lente incolor, com c.a, 2,5900
BS
MATERIAL
E
conforme modelo nº 05
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA EIRELI - ME
3
50,00
un
máscara
1,3900
BS
MATERIAL
E
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA EIRELI - ME
5
100,00 prs
luva pvc com punho de 60cm luva em pvc com punho de 60 cm, com c.a, 15,0000
BS
MATERIAL
E
conforme modelo nº 11
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA EIRELI - ME
6
1,00
un
Camisa 100% poliéster equipamento de proteção individual tipo camisa, 189,1500
BS
MATERIAL
E
produzida e confeccionada em tecido 100% poliéster na cor azul marinho
EQUIPAMENTO
DE
na parte externa, agregado e costurado com proteção interna frontal de 8
SEGURANÇA EIRELI - ME
camadas em tecido de poliéster de alta tenacidade, o qual protege os
membros superiores do usuário na região do peito, tronco e nos braços em
uma área de circunscrição total de 360 graus, partindo do ombro até o
inicio das mãos. Forro interno confeccionado em poliester, tecido num
desenho em forma de colméia, o qual permite a transpiração e troca de
calor produzidos pelo corpo humano na atividade executada. Vestimenta
composta com um bolso frontal com gola em fechamento em velcro e
desenho em estilo raglan “v”, com C.A. Conforme modelo nº 01
7
1,00
un
Calça em tecido 100% poliéster equipamento de protecao individual tipo 290,0000
BS
MATERIAL
E
calça, produzido e confeccionado em tecido 100% poliéster na cor azul
EQUIPAMENTO
DE
marinho na parte externa, agregado e costurado com proteção interna de 8
SEGURANÇA EIRELI - ME
camadas em tecido de poliéster de alta tenacidade, o qual protege os
membros inferiores do usuário em uma área de circunferência de 360
graus, partindo da cintura até o tornozelo. Forro interno confeccionado
em poliester, tecido em desenho em forma de colmeia, o qual permite a
transpiração e troca de calor produzidos pelo corpo humano na atividade
executada. Vestimenta composta com uma estrutura de sete passantes
para colocação de cinturão de couro e estabilização junto ao corpo,
confeccionada com ziper e botão para ajuste em poliester na cintura e um
bolso na parte traseira superior esquerda com lapela. com c.a, conforme
modelo nº 02.
10
50,00
un
protetor auditivo tipo plug
1,1500
BS
MATERIAL
E
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA EIRELI - ME
11
100,00 prs
luva de raspa, para soldador, com ca luva de raspa, para soldador, com 8,4800
MASTERSUL
c.a, conforme modelo nº 09
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA LTDA
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