
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA
RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70  | Ibirama - SC | Cep 89.140-000

Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

 01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:117 / 2021

b ) Licitação Nr.:117 / 2021

c ) Modalidade: Pregão

d ) Data Homologação: 27/09/2021

e ) Data da Adjudicação: 27/09/2021

f ) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E COLETIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS A SER 
UTILIZADO POR SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

644927 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CAPACETE  Capacete  acoplado,
composto  por  um  capacete,  duas  semi-
hastes  com  protetores  auditivos  tipo
concha e um protetor facial. O Produto é
acoplado  por  intermédio  de  uma  pela
composta  por  parafuso  e  arruela
plástica  que  fica  o  protetor  facial  e  os
protetores auditivos no capacete.

Unidade CAMPER - 
CAMPER 
CA`s: 
34414/36314/36312

10 R$69,00 R$690,00

2 OCULOS  DE  SEGURANCA  EM
POLICARBONARO  Armação  e  visor
confeccionados  em  uma  única  peça  de
policarbonato incolor com ponte e apoio
nasal injetado na mesma peça e hastes
tipo espátula.

Unidade POLI FER - 
C.A 34082

400 R$2,52 R$1.008,00

3 Óculos  fumê  Armação  e  visor
confeccionados  em  uma  única  peça  de
policarbonato  fumê  com  ponte  e  apoio
nasal injetado na mesma peça e hastes
tipo espátula.

Unidade POLI FER - 
C.A 34082

300 R$2,52 R$756,00

4 BOTINA  SEGURANÇA  -  calçado
ocupacional  de  uso  profissional  tipo
botina,  fechamento  em  elástico,
confeccionado  em  couro  curtido  ao
cromo, cor preta, palmilha de montagem
em  não  tecido  montada  pelo  sistema
strobel,  biqueira  plástica,  solado  de
poliuretano  biodensidade  para  risco
elétrico

PAR VONDER - 
CA: 42882

350 R$44,55 R$15.592,50

5 BOTA SEGURANÇA - Bota de pvc cano
longo  com  forro  e  polaina.  material:
policloreto  de  vinila  (pvc).  forro  em
poliéster  injetado  em  uma  só  peça.
fechamento  superior  em  polaina  com
atacador  para  ajuste.  solado
antiderrapante.  contém  polímero
plástico  em  pvc  e  massa  nitrílica.
comprimento  do  cano:  34  cm  +  polaina
6,5cm.  ranhuras  de  6mm  na  planta  e
12mm no salto.

PAR VONDER - 
C.A 36103

120 R$34,62 R$4.154,40
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644927 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

6 LUVA DE SEGURANÇA DE VAQUETA.
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.

PAR ZANEL - C.A 
16072

200 R$10,50 R$2.100,00

7 LUVA  TÁTIL  Luva  de  segurança,
tricotada  com  fios  de  poliamida,  sem
costura, revestida na palma, face palmar
e  pontas  dos  dedos  com  poliuretano,
punho com elastano, formato anatômico.

PAR VOLK - C.A. 
30916 / 15272

250 R$2,50 R$625,00

12 ABAFADOR  TIPO  CONCHA  24  DB.
Abafador  constituído  por  conchas  de
material  plástico  rígido,  a  concha  deve
ser revestida internamente com espuma
e  bordas  revestidas  com  almofadas.
Haste  suporte  injetada  em  plástico
flexível  e  o  arco  do  abafador  deve  ser
regulável. Com atenuação de 24 dB.

Unidade CAMPER - 
C.A 33135

30 R$31,50 R$945,00

14 Respirador  purificador  de  ar,
descartável,  tipo  semi  Facial  filtrante
para  partículas  classe  PFF2,  modelo
dobrável,  com  solda  térmica  em  seu
perímetro,  com  válvula  de  exalação.
Nas laterais da peça são fixados quatro
grampos  metálicos.  A  parte  superior  da
peça  é  feita  de  material  metálico
moldável, utilizada para ajuste nasal.

Unidade SUPER 
SAFETY - 
C.A 44241

300 R$2,00 R$600,00

15 PROTETOR  FACIAL  viseira  deve  ser
articulada,  a  tela  deve  ser
confeccionada  em  malha  de  aço,  o
suporte  da  viseira  deve  ser
confeccionado  em  polietileno
semirrígido  encaixado  na  coroa  e
mantenha  distância  do  rosto  e  encaixe
perfeitamente  em  capacetes  tipo  B,  de
maneira  que  permita  o  usuário  o  uso
simultâneo  de  protetor  respiratório  e
óculos com lentes corretivas.

Unidade ORTHO 
PAUHER- 
ANVISA 
80223340076

50 R$24,50 R$1.225,00

16 COLETE  REFLETIVO  COR  LARANJA
Colete  de  sinalização  de  alta
visibilidade,  confeccionado  em  tecido
fluorescente 100% poliéster,  combinado
com faixas retrorrefletivas repelentes de
água  com  paralelas  horizontais  nas
costas,  verticais  e  horizontais  na  parte
frontal, fechamento frontal em velcro.

Unidade Vonder 30 R$12,00 R$360,00

17 AVENTAL DE COURO LONGO Avental
confeccionado em couro de raspa, fivela
no pescoço, tiras de amarrar na cintura.
Dimensões de 1,20m X 0,60m.

Unidade ZANEL - C.A 
13989

40 R$21,70 R$868,00

18 LUVA  COURO  Luva  de  segurança
confeccionada com couro de raspa, com
formato  de  cinco  dedos  com  tira  de
reforço entre o polegar e o indicador.

Unidade REPTEC - 
C.A 21497

150 R$6,50 R$975,00
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644927 - S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
20 BOTINA  BOTINA  PARA  ELETRICISTA

COM  CADARÇO:  Botina  de  segurança
com  proteção  elétrica  e  mecânica
confeccionada  em  couro,  colarinho  soft
acolchoado  com  forração  transpirável,
fechamento  em  cadarço  e  biqueira  de
polipropileno.  Palmilha  de  montagem
em  poliéster  resinado  com  solado
isolante  em  PU  bidensidade  injetado
diretamente ao cabedal.

PAR MARLUVAS - 
C.A 9148

10 R$62,17 R$621,70

25 AVENTAL.  AVENTAL DE RASPA TIPO
BARBEIRO:  Com  e  sem  emenda,
confeccionado  em  raspa  de  couro
bovino curtido ao cromo, costurado com
fio  100% algodão  ou  aramida  com tiras
laterais  em  raspa  para  fixação  e  ajuste
do avental,  com elásticos de ajuste nas
costas. Dimensão 1,20m x 0,60m.

Unidade ZANEL - C.A 
16072

15 R$41,00 R$615,00

26 LUVA DE RASPA CANO LONGO: Luva
de segurança confeccionada com couro
de  raspa,  com  formato  de  cinco  dedos
com tira  de  reforço  entre  o  polegar  e  o
indicador e punho com 40 cm. A costura
deve  ser  de  material  resistente  a  altas
temperaturas.

PAR ZANEL 50 R$10,39 R$519,50

31 ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO  INCOLOR.
Óculos  de  segurança  modelo  Jaguar,
constituído  de  armação  e  visor
confeccionado  em  uma  única  peça  de
policarbonato,  hastes  tipo  espátula,
confeccionadas em nylon com ajuste de
comprimento,  com  apoio  nasal,  meia
proteção  nas  bordas  superiores  e
proteção  lateral  injetada  do  mesmo
material.

Unidade POLI FER - 
C.A 34082

200 R$2,50 R$500,00

Total do Fornecedor: R$32.155,10

648337 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
19 CREME  Creme  protetor  para  a  pele,

resistente  quando  aplicado  forma  uma
película  de  proteção  contra  o  ataque
agressivo  de  produtos  químicos  tais
como  óleo,  graxa,  acetona,  aguarraz,
tintas  a  base  de  óleo,  substâncias  que
não  contém  água  e  derivados
petroquímicos  (gasolina,  querosene,
diesel, tinner, etc).

Unidade HENLAU 80 R$6,10 R$488,00

Total do Fornecedor: R$488,00

657565 - MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
10 PROTETOR  SOLAR  -  protetor  solar,

tipo  proteção  uva/uvb,  fator  proteção
fator 60, forma farmacêutica gel creme.

Unidade COSMODERMA 150 R$10,80 R$1.620,00

Total do Fornecedor: R$1.620,00
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657620 - PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

8 CAPA  DE  CHUVA  Capa  de  chuva
confeccionada  em  tecido  sintético
revestido  de  PVC,  com  mangas,  capuz
conjugado,  fechamento  frontal  através
de botões de pressão e costuras através
de solda eletrônica, cor amarela.

Unidade Brascamp 50 R$14,10 R$705,00

21 LUVA  DE  ALTA  TENSÃO:  Oferecem
proteção  contra  choques  elétricos,
lesões  sérias  ou  até  fatais.  Produzidas
com composto  de baixa  propagação de
chamas.  Classe  0,  tensão  1000V,
etiqueta vermelha.

PAR ORION 30 R$352,00 R$10.560,00

27 TRAVA  QUEDAS  RETRÁTIL:  Trava
quedas  de  segurança  retrátil.  Caixa  em
alumínio, com fita de poliéster com 3,3m
de  comprimento,  conector  em  alumínio
e indicador de queda.

Unidade MULT 10 R$1.124,00 R$11.240,00

28 MOSQUETÃO  AÇO  ROSCA
Mosquetão  oval  de  aço  com  trava  de
rosca.

Unidade CAMPER 50 R$19,00 R$950,00

29 BALACLAVA: é um gorro confeccionado
com malha de lã que se veste de forma
ajustada na cabeça até o pescoço.

Unidade HERCULES 30 R$90,00 R$2.700,00

Total do Fornecedor: R$26.155,00

6228704 - RP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

9 PROTETOR  SOLAR  -  protetor  solar,
tipo  proteção  uva/uvb,  fator  proteção
fator 30, forma farmacêutica creme

Unidade SUNDAY 150 R$6,73 R$1.009,50

23 CINTO  ALEMÃO:  Cinturão
confeccionado  em  fita  poliéster,
revestimento  em  borracha  de  90mm,
com  duas  meia-argola,  porta-
ferramentas,  uma  fivela  dupla  para
ajuste.  Medida:  90  mm  de  largura.
Utilizado  em  atividades  a  mais  de  2
metros  de  altura  do  piso  no  trabalho
estacionário (posicionamento).

Unidade MG CINTO 10 R$120,10 R$1.201,00

Total do Fornecedor: R$2.210,50

62440918 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
11 REPELENTE  INSETOS  SPRAY

Repelente em spray, embalagem de 100
a  120  ml,  para  contra  picada  de
mosquito.  Devem  conter  DEET  entre
15% e 50%, efiácia de proteção igual ou
superior  a  8  hora,  ser  hipoalergênico,
não  oleoso,  podendo  ser  usado  sob  a
roupa.

Unidade NUTRIEX 200 R$8,70 R$1.740,00
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62440918 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total
13 PERNEIRA  DE  SEGURANÇA  Perneira

de  segurança  confeccionada  em  duas
camadas  de  laminado  sintético,  com
três  talas  de  PVC  na  parte  frontal  e
proteção  em  polipropileno  no  joelho
presa  através  de  solda  eletrônica,  para
aliviar os pequenos impactos, a joelheira
deve possuir na parte traseira da perna,
fecho regulador para ajustes,  metatarso
fixado  através  de  solda  eletrônica  para
proteger  o  peito  do  pé,  o  fechamento
nas bordas é feito  por  meio de viés em
material  sintético,  fechamento  deve  ser
por  meio  de  fecho  de  engate  rápido  de
plástico,  que  facilita  a  regulagem  e  a
colocação da perneira.

Unidade SAYRO 20 R$37,90 R$758,00

22 LUVA DE SEGURANÇA DE VAQUETA.
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.

PAR GABI 50 R$14,00 R$700,00

24 TALABARTE  EM  Y:  O  talabarte  duplo
contém duas alças, formando um Y, ele
permite  a  ancoragem  dupla  em  pontos
alternados,  tornando  o  deslocamento
com  mais  facilidade,  tanto
horizontalmente  quanto  verticalmente.
Confeccionado  em  fita  tubular  de
poliamida de alta  tenacidade de 32 mm
material  elástico  Expand  na  parte
interna,  que  facilita  sua  utilização  no
modo  "descanso",  diminuindo  seu
comprimento.

Unidade GRAZIA 10 R$133,50 R$1.335,00

30 LUVA DE PVC FORRADA. PAR KALIPSO 200 R$11,40 R$2.280,00
Total do Fornecedor: R$6.813,00

Total da Homologação: 69.441,60

Ibirama, 27 de setembro de 2021.

___________________________________
Adriano Poffo

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 056.499.899-07
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