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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
 

Pregão Eletrônico   Nº 00112/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

7 Aparador grama Unidade 4 R$ 600,0000 R$ 600,0000 R$ 2.400,0000
Marca: RESGATÉCNICA
Fabricante: RESGATÉCNICA
Modelo / Versão: UNIDADE (OBS 750X400MM)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prancha de transporte curta (meia maca). Características: Prancha curta de Salvamento Veicular e primeiros socorros,
confeccionada em polietileno rígido transparente de no mínimo 5 mm e alta resistência. Sem materiais presos a sua composição, com no mínimo 05 furos para pega
das mãos, utilizado para sustentação da vítima no desencarceramento veicular. Dimensões 800 x 400 mm, parte da cabeça de 200 mm com recorte. Em conformidade
com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. OBS: MEDIDAS 750 X 400 MM.

Total do Fornecedor: R$ 2.400,0000
 

04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Corda Metro 400 R$ 14,2700 R$ 9,9000 R$ 3.960,0000
Marca: PAMPA
Fabricante: PAMPA
Modelo / Versão: 12MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Corda/cabo de salvamento 12mm semi-estática. Características: Corda semi-estática com capa poliéster e alma
poliamida, para uso em acesso por cordas, trabalho em altura, espaços confinados e resgate. Deverá obedecer os padrões internacionais da norma européia EN-1891.
O diâmetro deverá ser de 12mm com carga de ruptura igual ou superior a 32KN.

8 Aparador grama Unidade 20 R$ 188,3300 R$ 125,0000 R$ 2.500,0000
Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: NBR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONE REFLETIVO DE SINALIZA 75Cm - Cone de sinalização flexível (emborrachado) refletivo 75cm NBR 15071/2015 e
NBR 14644/2013. Modelo de altíssima qualidade e resistência, de plástico macio, que permite o cone ser dobrado sem quebrar, cor laranja, altura de 75cm. Deve
possuir mínimo duas fitas refletivas de alta intensidade na cor branca tipo colmeia com largura das mínima de 10cm.

Total do Fornecedor: R$ 6.460,0000
 

10.416.895/0001-01 - IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

13 Aparador grama Unidade 20 R$ 2.925,3300 R$ 2.925,0000 R$ 58.500,0000
Marca: SOS SUL
Fabricante: SOS SUL
Modelo / Versão: MULTIMOSSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento de proteção individual composto de conjunto com duas peças (blusão e calça) para atuação em ocorrências
de resgate veicular, busca e resgate em estruturas colapsadas. A vestimenta também obtém performance para incêndio florestal, busca e resgate em espaços
confinados e intervenção em áreas deslizadas respeitando suas limitações em cada ambiente. A vestimenta primária também considerada como vestimenta de
segurança para ser utilizada em situações de risco, em ambientes com temperaturas elevadas e potencial de flamabilidade elevada pela presença de produtos à base
de hidrocarbonetos e/ou alcoóis, além do potencial contato com arestas e partes cortantes comuns nestas operações. Deverá proporcionar conforto térmico ao usuário
e desenho que não comprometa a mobilidade. - Da composição, características técnicas dos materiais, do conjunto e acessórios: Tecido composto por 63% meta-
aramida, 25% viscose FR, 9% elastano 2% para-aramida e 1% de fibra anti-estática nas cores amarela (blusão) e preta (calça) OU 93% meta-aramida, 5% para-
aramida e 2% de fibra anti-estática (nas mesmas cores citadas anteriormente). Será admitida uma variação de 2% a 5% (máximo). O tecido deverá apresentar
gramatura entre 220gr/m2 e 240 gr/m2, com tolerância à variação de cinco pontos percentuais. 3.2 Fecho combinado de contato composto por duas fitas, sendo estas
respectivamente com micro ganchos e micro argolas, em poliamida ou material resistente à chamas. Composto por faixa refletiva amarela e prata perfurada. Quanto a
visibilidade deve obedecer o índice mínimo de visibilidade da EN 471: O conjunto deve ser dotado de faixas refletivas que devem ser amarelas, prateadas, amarelas,
intercaladas, e possuir no mínimo 50mm de largura. As faixas devem ser costuradas com dupla costura para maior durabilidade, sem comprometer a respirabilidade do
conjunto. Nas costas, deverá ser impresso em faixa refletiva prata com, no mínimo, 480 Cd/(lx.m2), estampada a quente a identificação do corpo de bombeiros militar
de Santa Catarina. Zìper thermoplastico (Vislon FR) - COR Preto Zíper fixos e destacáveis, conforme a função a ser exercida. Linha de fibra meta aramida resistente à
chama em todos os pontos em que houver necessidade de costura. Costuras interferem diretamente na integridade e vida útil do macacão e principalmente na
segurança do usuário, logo se recomenda que tenha no mínimo 3,0 pontos por centímetro linear.3.7 Qualquer parte metálica existente deverá ser naturalmente
resistente à corrosão ou receber tratamento anticorrosivo. Quanto ao reforço exposto nos cotovelos e joelhos, deverá ser de silicone com espessura de
aproximadamente 1mm ou de tecido 100% fibra aramida. Os reforços devem ser de tamanho suficiente para estarem em contato com o solo quando o bombeiro
estiver ajoelhado ou engatinhando em quatro apoios.

Total do Fornecedor: R$ 58.500,0000
 

12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

14 Aparador grama Unidade 2 R$ 15.486,8300 R$ 15.486,8200 R$ 30.973,6400
Marca: OTS
Fabricante: OTS
Modelo / Versão: SPECTRUM/BUDDY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento deverá ser capaz de ser utilizada em águas geladas, temperaturas abaixo de 10ºC. Deverá ser testada e
apta a ser utilizada em profundidades de até 50 metros. Deverá permitir ao usuário a utilização de seus próprios reguladores de segundo estágio. Deverá possuir
máscaras tipo full face padrão, mantendo conforto e performance. Deverá possuir vedação dupla para um ajuste melhor e tamanho único. Deverá possuir arnês de
cabeça de cinco pontos, que possibilite o uso de acessórios para comunicações claras. Deverá possuir alcance da comunicação sem fio de até 500 metros, mínimo 2
canais de operação e menu auditivo de fácil operação. ´

Total do Fornecedor: R$ 30.973,6400
 

24.586.113/0001-89 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

6 Aparador grama Unidade 2 R$ 623,3300 R$ 565,0000 R$ 1.130,0000
Marca: RESGATA
Fabricante: RESGATA
Modelo / Versão: 1,5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em alumínio de alta resistência com cabo em aço plastificado e dispositivo de travamento e soltura do laço
de forma rápida e segura; Tamanho: mínimo de 150 cm de comprimento.

12 Luva de couro Par 30 R$ 708,0000 R$ 700,0000 R$ 21.000,0000
Marca: JOBE LUV
Fabricante: JOBE LUV
Modelo / Versão: JOBE FIRE 2.0
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva polivalente de combate a incêndio confeccionada em couro ou tecido de meta-aramida e para-aramida, tecidos
estes que devem ser inerentemente resistentes às chamas, com reforço externo e com cinco dedos; A luva deverá apresentar um forro interno de proteção ao calor em
para-aramida de no mínimo 300g/m². O punho deverá possuir tecido elástico de material antichama tipo malha ou no mesmo tecido da luva, ou seja em aramida,
neste caso com uma cinta de ajuste para garantir a fixação/regulagem de pressão da mesma ao punho do usuário; a costura do punho com a estrutura interna da luva
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deverá ter acabamento com viés, a fim de, eliminar excessos e rebarbas internas; A luva deverá contar com uma membrana que apresente, simultaneamente,
impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora, localizada entre o forro interno de para-aramida e a camada externa. As costuras da
membrana deverão ser seladas e se o material externo da luva for em couro, deverá apresentar dispositivo anti retração em caso de flashover. Caso a luva seja em
tecido aramida e meta-aramida, torna-se desnecessário este dispositivo pelo fato do próprio tecido dispor destas propriedades (conforto e proteção). As costuras que
juntam o punho ao dorso e as que juntam a palma ao dorso deverão ter resistência mínima de 350 Newton. A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o
tamanho, nome do fabricante, pictogramas de instrução de lavagem, referência à Norma EN 659 na qual a luva deverá estar certificada bem como o pictograma da
figura ilustrativa 04. As luvas deverão possuir certificado EN 659 + A1:2008 ou atualização posterior; Para fins de referência, a extensão da luva, da ponta do dedo
médio ao limite do punho, a medida “A” (Figura 1) deverá ter entre 31 cm e 32 cm no tamanho 8, entre 32 cm e 33 cm no tamanho 9, caso a proponente tenha grade
diferente ao exigido, a distribuição da grade deve seguir os parâmetros equivalentes. As luvas deverão estar disponíveis ao menos nos tamanhos 8, 9, 10 e 11 e 12. A
medição de comprimento deverá obedecer aos critérios constantes na figura ilustrativa 05. Exigência de performance e índices de desempenhos mínimos. Todos os
padrões de desempenho abaixo descritos deverão ser certificados, conforme sege: • No mínimo, nível 3 para resistência a abrasão (desgaste); • No mínimo, nível 3
para resistência ao rasgo; • No mínimo nível 3 para perfuração (punção); • No mínimo, nível 5 para resistência ao corte; • No mínimo, nível 4 para a resistência à
chama (inflamabilidade); • Resistência ao calor de contato ≥ 10 segundos em 250°C (molhada/seca); • No mínimo, resistência ao calor convectivo (HTI24) ≥ 13
segundos (classe nível 3); • No mínimo, proteção contra calor irradiante (RHTI24) ≥ 23 segundos;• No mínimo, nível 4 com relação à destreza, com certificação EN
659. Deverão ser entregues em embalagens individuais com

Total do Fornecedor: R$ 22.130,0000
 

38.438.581/0001-10 - CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

9 Aparador grama Unidade 2 R$ 4.611,7300 R$ 3.143,3900 R$ 6.286,7800
Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo / Versão: SCV 517
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Soprador Costal Acompanha: 1 tubo principal, 3 tubos para soprador, frasco para mistura de combustível, chave de vela
Indicado para a limpeza de folhas, grama cortada e resíduos. Pode ser utilizado em condomínios, clubes, ginásios esportivos, indústrias, prefeituras, entre outros.
Ergonômico, leve e equipado com sistema antivibratório. Conta com cintos acolchoados nos ombros. Linha:Profissional Potência:3,8 hp Motor:65,5 cm³ (cc) Tipo do
motor do soprador:2 tempos Sistema de partida:Manual retrátil Combustível:Gasolina comum com óleo 2 tempos Capacidade do tanque do soprador:1,80 litro Vazão
de saída do ar do soprador:1152 m³/h Velocidade máxima de saída do ar:380 km/h Rotação máxima (rpm):7500 /min Tipo de ignição:Eletrônica Tipo de
refrigeração:Ar Nível de ruído (dB):111 Tipo do carburador:Diafragma Massa aproximada.:10 kg

Total do Fornecedor: R$ 6.286,7800
 

93.726.446/0001-89 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA EIR
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

3 Aparador grama Unidade 3 R$ 1.885,6700 R$ 1.867,0000 R$ 5.601,0000
Marca: TASK
Fabricante: TASK
Modelo / Versão: TASK D5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descensor autoblocante com função anti-pânico. Características: Para cabos de 12mm. Com alavanca para controlar a
descida e bloqueio. Com mordente interno que bloqueia a corda se esta for colocada no aparelho de forma inadequada. Demais características conforme Termo de
referência. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que couber.

10 Aparador grama Unidade 30 R$ 385,6700 R$ 340,0000 R$ 10.200,0000
Marca: VERTICE
Fabricante: VERTICE
Modelo / Versão: VERTICE PADRAO CBMSC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 10 - CONJUNTO PARA CHUVA EM RIP STOP Conjunto Ventilado Impermeável confeccionado
em nylon rip stop emborrachado(tecido composto de 55% Poliamida e 45% PVC com gramatura de 155 gr/m², e espessura de 0.23mm),na cor amarela. Fechamento
com costuras duplas usando linha de poliamida °60,fechamento em overlock de 5 fios e pesponto em máquina reta, impermeabilização através de processo de termo
fusão de uma película de PVC a temperatura de 650°,proporcionando completa impermeabilização nas costuras. O conjunto deverá possuir ventilação na parte anterior
e posterior do tórax, constituída por furos circulares de aproximadamente 10 mm, cobertos por pala confeccionada com o mesmo Nylon emborrachado, deve possuir
fechamento frontal com dois zíperes de nylon na cor amarela, com aproximadamente 60 cm de comprimento. O material refletivo (microprismático) deverá ser
preferencialmente marca 3M com largura de 50 mm, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que
estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a
temperaturas de contato de até 260 º C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina
aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão, com refletibilidade de no mínimo 570 candelas/lux/m2. O processo de impermeabilização com a película
de PVC deve deixar ascosturas com a mesma base química do restante do tecido, deve ter durabilidade e proteção muito superior a solda eletrônica ou processos de
impermeabilização através de adesivos aquosos a base de PU, as costuras duplas devem tornar as costuras extremamente resistentes à tração. O conjunto deve
possuir ventilação que auxilia na evaporação do suor sem que haja risco algum de vazamento, devido a sua pala de proteção, seus zíperes devem proporcionar total
proteção frontal à entrada de água. O conjunto deve ter a inscrição” BOMBEIRO MILITAR SANTA CATARINA”, conforme portaria CBM, em letras refletivas impressas na
cor prata, nas costas da jaqueta. Na parte frontal do conjunto, Brasão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - Laudo, certificações e documentos junto à
habilitação.

Total do Fornecedor: R$ 15.801,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 142.551,4200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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