
ESTADO DE SANTA CATARINA

82.777.301/0001-90
Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

Nr.:   40/2019

   Processo

   Data do Processo:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ: Telefone:(49) 3221-1000
Endereço:
CEP:

PREGÃO PRESENCIAL

100/2019

28/08/201988501-110 - Lages

Registro de Preços para Aquisição Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio
Ambiente.

100/2019

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a)  Sr(a).  Prefeito  Municipal,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em  vigor,
especialmente pela Lei 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

40/2019 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Processo Nr.:
b) Licitação Nr.:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

d) Data Homologação: 07/11/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Total dos ItensMarca Unid. Qtde. Vl. Unit.

EPF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL- EIRELI

840,00EXTREMO SULLuva de segurança C.A. 20601 - Tamanho 9 (G).
Apresentação: Confeccionada com vaqueta curtida ao
cromo, formato de cinco dedos, com reforço na palma,
reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os
dedos anelares, acabamento com viés, costura com linha
de nylon. Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

PAR 100 8,4022

340,00VEJA PLASTProtetor auricular tipo plug mínimo 17dB.
Características: Tamanho único moldável a diferentes
canais, confeccionado em silicone, tipo plug com cordão
de algodão. Garantia contra defeitos de fabricação. Em
conformidade com o INMETRO e com as recomendações
contidas nas normas da ABNT no que couber.

UND 200 1,7031

R$1.180,00Total fornecedor:
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA LTDA. ME

1.224,00VWA/C.A 11493Avental de proteção em lona para uso de operador de
roçadeira.
Apresentação: Tipo frontal, tamanho mín. de 1x0,6m. Em
conformidade com o INMETRO.

UND 60 20,401
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6.798,00IDOL/C.A 25851Botina em couro vaqueta feminina ou unissex - nº 34 a 39.
Apresentação: Confeccionada em couro hidrofugado
curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de
poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no
cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. Em
conformidade com o INMETRO.

PAR 220 30,903

21.528,00IDOL/C.A 25851Botina em couro vaqueta masculina - nº 38 a 45.
Apresentação: Confeccionada em couro hidrofugado
curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado de
poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no
cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. Em
conformidade com o INMETRO.

PAR 720 29,904

30.263,90FD UNIFORMESCalça Unissex, em Brim (pesado) - Tamanhos PP a
XXXG.
Apresentação: Com tingimento profissional na cor azul
bandeira de Lages. 100% algodão, reforçada. passante
para cinto, fechamento em botão e ziper; com bolsos
dianteiros, cos nas costas com elástico e dois bolsos
externos traseiros. com faixas refletivas de aprox. 5cm
amarelo NEON - parte superior mínima 01cm e, inferior,
mínimo de 03 cm. Personalização conforme Termo de
Referência.

UND 670 45,175

15.228,50FD UNIFORMESCamiseta Unissex de manga curta (adulto) - Tamanhos P
a XXXG.
Apresentação: Cor azul claro, em malha 67% poliéster e
33 % viscose, fio 30, costura dupla na gola e ombros.
Personalização conforme Termo de Referência.

UND 665 22,906

16.942,20FD UNIFORMESCamiseta Unissex de manga longa (adulto) - Tamanhos P
a EXG.
Apresentação: Cor azul claro, em malha 67% poliéster e
33 % viscose, fio 30, costura dupla na gola e ombros.
Personalização conforme Termo de Referência.

UND 660 25,677

220,00MCA&RCM/C.ACapa de chuva em PVC transparente - Tamanho EXG.
Apresentação: Sem forro soldada eletronicamente com
manga e capuz, espessura mínima 0,13 mm e altura
1,10m.

UND 20 11,009

1.102,60TECMATERCinto profissional para operador de roçadeira.
Apresentação: Com ombreira anatômica, gancho
reforçado e com várias regulagens.  alças com
revestimento em espuma injetada - projetado com

UND 20 55,1310
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trava de segurança manual para eventuais emergências.

2.622,00VICSAColete de sinalização na cor verde - Tamanhos M a GG.
Apresentação: Combinado retrorrefletivo em conjunto com
material fluorescente. Fechamento frontal em zíper, com
faixas refletivas tipo X nas costas e duplo H na parte
frontal.

UND 190 13,8011

6.493,50TECMATER/C.ABoné Roçador C/Aba Pequena e Tela Facial.
Características: Boné confeccionado 3m tecido brim sol a
sol na azul marinho. Com aba pequena, medindo 5,5 cm
de comprimento. O boné possui botões de pressão laterais
metálicos para acoplar protetor facial em tela nos
tamanhos 6 e/ou 8. Protetor de nuca 20 cm, presos aos
bonés através de costura. O boné cobre o rosto e protege
o pescoço durante a roçada, além de oferecer proteção
contra as intempéries climáticas. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas
da ABNT no que couber.

UN 150 43,2914

33.472,00FD UNIFORMESJaleco Unissex, em Brim (leve) - Tamanhos P a XXXG
Apresentação: Com tingimento profissional na cor azul
bandeira de Lages. 100% algodão, reforçada. Manga
longa, fechamento em botão e dois bolsos inferiores
frontais. Com faixas refletivas de aprox. 5cm amarelo
NEON - parte superior mínima 01cm e, inferior, mínimo de
03 cm. Personalização conforme Termo de Referência.

UND 640 52,3015

470,00SB/C.A 38517Luva de raspa cano curto com reforço interno em cor
natural.
Apresentação: Costurada com linha de algodão, nylon ou
aramida, com tira de reforço externa entre o dedo
indicador e polegar, com dorso costurado. Utilizado na
proteção das mãos contra materiais cortantes em
chaparias, ferragens, madeiras, fundições e serviços em
geral que necessitem de resistência à abrasão, corte e
perfuração.  Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

PAR 100 4,7018

1.160,00KALIPSO/C.ALuva pigmentada tricotada - G.
Características: De segurança. Em quatro fios de algodão,
com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face
palmar dos dedos. Garantia contra

PAR 800 1,4521
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defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO
e com as recomendações contidas nas normas da ABNT
no que couber.

549,90SUPERLuva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 8 (M).
Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão;
revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com
látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso.
Ou Luva de segurança confeccionada em malha com
fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face
palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber.

PAR 130 4,2323

592,20SUPERLuva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 9 (G).
Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão;
revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com
látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso.
Ou Luva de segurança confeccionada em malha com
fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face
palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber.

PAR 140 4,2324

126,90SUPERLuva de segurança C.A. 18007 - Tamanho 10 (GG).
Apresentação: tricotada com fios de poliéster e algodão;
revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com
látex natural, palma antiderrapante, acabamento rugoso.
Ou Luva de segurança confeccionada em malha com
fibras sintéticas, revestimento em látex corrugado na face
palmar dos dedos. Em conformidade com o INMETRO e
com as recomendações contidas nas normas da ABNT no
que couber.

PAR 30 4,2325

426,00BIGCOMPRA/C.Óculos de segurança C.A. 17844.
Apresentação: Constituído de um arco de material plástico
preto, com canaleta, dividido em duas partes pela ponte
de apoio nasal, plaquetas de borracha preta encaixadas
em quatro pinos localizados no apoio nasal; lentes
confeccionadas em policarbonato incolor (clear) por meio
de encaixe nas canaletas do arco; hastes confeccionadas
do mesmo material do arco e constituídas de duas peças:
uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada
ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste
que se encaixa na outra extremidade da semi-haste
anterior e que possui um pino que permite

UND 200 2,1327
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regulagem de tamanho. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas
da ABNT no que couber.

1.254,00PROTEGE/C.APerneira de segurança C.A 8842.
Apresentação: Confeccionada em couro sintético (duas
camadas de material sintético), 3 talas de polietileno,
metatarso com reforço revestido por pvc afixado através
de costura eletrônica, aberta com fechamento em velcro.
Em conformidade com o INMETRO e com as
recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

PAR 60 20,9028

1.438,20PROTEGE/C.APerneira de segurança confeccionada em couro sintético
C.A 30956.
Modelo de Rederência: Perneira Stihl.
Apresentação: Com fechamento por costura de solda
eletrônica e fechos plásticos. Possui três talas de
polipropileno frontais para proteção. Possui fixação e
ajuste através de dois fechos de nylon com três dentes de
desengate e engate fácil por pressão com regulagem
através de cadarço de poliéster com reguladores de nylon
na parte posterior do produto. Ergonomica. Elástico de
fixação. Forro interno com padronização do material na cor
e espessura. Sistema de fecho e ajuste de tamanho sem
precisar retirar o calçado para colocar a perneira. Proteção
da região da canela com três telas de PVC para proteção
da região da canela do operador.

PAR 30 47,9429

239,70PROTECT/C.AProtetor auricular concha.
Características: Composto de duas conchas
confeccionadas em plástico, com almofadas de espumas
revestidas em plásticos, possui espumas no interior das
conchas e uma haste de plástico. Garantia contra defeitos
de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com
as recomendações contidas nas normas da ABNT no que
couber.

UND 30 7,9930

2.652,00PRO SUNProtetor Solar FPS 30.
Características: Bombona plástica de 04 litros.
Apresentação: Tipo Nutri Suave, similar ao NUTRIEX, com
válvula bico dosador, composição isenta de ingredientes
perigosos à saúde, eficaz contra as radiações UVA e UVB;
resistente à água; Oil-free. Isento de óleo mineral,
deixando a formulação com sensorial agradável, leve e
não oleoso; dermatologicamente testado; enriquecido com
vitamina E. Composição mínima: Ceteareth

UND 10 265,2032
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alcohol, ceteareth-20, BHT, acrylates/ C10-30 alkyl
acrylate crosspolymer, disodium EDTA, imidazolidinyl
urea, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, methylparaben,
ethylparaben, propylparaben, buthylparaben, propylene
glycol, triethanolamine, benzophenone-3, titanium dioxide,
etilhexyl metoxicinnamate, etilhexyl salycilate,
ciclomethicone, xanthan gum, aqua, parfum.

188,00PRO SAFETY/C.Máscara Respiratória Descartável.
Características: Tipo respirador purificador de ar semi
facial, filtrante PFF1 para partículas com válvula de
exalação. Formato de concha dobrável com solda
ultrassônica em todo seu perímetro. Fixação dos tirantes
elásticos de costura ou garra plástica (tirante regulável).
Na parte superior da peça fixada por uma presilha nasal
para ajuste de selagem no rosto. Em conformidade com o
INMETRO e com as recomendações contidas nas normas
da ABNT no que couber.

UN 200 0,9433

R$144.991,60Total fornecedor:

R$146.171,60TOTAL GERAL:
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