
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2018 - REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2018 
 

Em concordância com a Ata de Sessão datada em 20/11/2018 de Abertura do processo licitatório na modalidade 

de Pregão Presencial nº 80/2018, que teve como objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições 

materiais de equipamentos de proteção individual-EPI`S, para o atendimento de todos os Departamentos Municipais, 

conforme quantidades e especificações do Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO por seus 

próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas abaixo descritas, junto 

com seus itens vencidos e valores relacionados:  

 
FORNECEDOR: TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – CNPJ: 84.889.997/0001-72 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 

Protetor auditivo tipo abafador de 23 db, constituido por 2 
conchas em plástico abs, resistente a choque mecânico, 
revestidas com almofadas de espuma em suas laterais e no 
interior das conchas. Possui também uma haste, que serve 
para manter as conchas firmemente seladas contra a região 
das orelhas do usuário. Deverá conter c.a válido e atender 
os requisitos conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. AGENA 50 25,47 1.273,50 

2 

Protetor auditivo do tipo plugue, confeccionado em borracha 
(copolímero), no formato conico com três flanges e com 

cordão. Tamanho único. Deverá conter c.a válido e atender 
os requisitos conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. LIBUS 50 0,62 31,00 

3 

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados 
em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal 
injetado na mesma peça e hastes tipo espátula, 
transparente. Deverá conter c.a válido e atender os 
requisitos conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. LIBUS 200 2,42 484,00 

4 

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados 
em uma única peça de policarbonato com ponte, apoio nasal 
injetado na mesma peça e hastes tipo espatula, na cor cinza 
escuro. Deverá conter c.a válido e atender os requisitos 
conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. KALIPSO 20 2,92 58,40 

5 

Botina de elástico acolchoada. Cabedal padrão: nr 37 a 44 
confeccionado em couro relax 17/19 linhas, com dorso em 
napa couro soft 10/12 linhas, acolchoado com espuma de pu 
de 8 mm e elástico na lateral. Forração da gaspea com 
material de não tecido e forro do cano com sanitec, tecido 
antibacteriano dublado. Biqueira de plástico para 
conformação. Sobre palmilha softsystem em eva soft com 
espessura de 4 mm e com microbolhas. Solado bidensidade 
constituido de duas camadas de poliuretano (pu) expandido 
e injetado diretamente ao cabedal com resistência a abrasão. 
1ª camada (entressola) macia e leve. 2ª camada resistente 
a objetos cortantes perfurantes e abrasão. Com ranhuras de 
aderência e sistema ecolife. 

Par SAFETY 150 28,72 4.308,00 

6 

Capa de chuva, confeccionada em pvc 0,20mm de espessura 
em toda sua extensão, forrada, fechamento frontal através 
de botões de pressão e costura em solda eletrônica, com 
mangas compridas, sem bolsos, sem pala de ventilação, com 
capuz sem cordão, fechamento através de botões de pressão 
que vai da altura do pescoço até o joelho, acondicionada em 
13,96 139,60 página 20 de 37 guarda capa do mesmo 
material da capa, cor amarela, tamanho g. 

Unid. BRASCAMP 30 10,85 325,50 

8 

Creme protetor para pele, de uso profissional, resistente a 
água, oleos, tintas, colas resistentes, solventes, graxas 
cimentos, resinas e substâncias similares. Permite fácil 
remoção das impurezas, com simples lavagem da pele. 
Grupo 3. Embalagem de 200g. Deverá conter ca válido. 

Unid. NUTRIEX 24 7,59 182,16 



 

13 

Respirador descartável tipo dobravel - pff2 s, confeccionado 
em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra 
sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética 
estrutural; camada filtrante de fibra sintética com 
tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética 
de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para 
sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o 
septo nasal e válvula de exalação. Respirador conforme 
norma nbr 13698. Deverá conter c.a válido e atender os 
requisitos conforme ficha técnica de segurança 

Unid. KSN 500 1,33 665,00 

14 

Luvas de algodão com banho nitrilico, flocadas internamente 
e palma lisa, confeccionadas em borracha nitrílica 
antiderrapante, flexível. Comprimento de 250 a 350 mm, 
formato anatômico e granulação fina. Tamanho p, m, g.  
Deverá conter c.a válido e atender os requisitos conforme 
ficha técnica de segurança 

Par KALIPSO 30 6,12 183,60 

15 

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tira de 
reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, 
reforço interno na palma, curtida ao cromo, modelo gunn, 

com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico 
embutido no dorso, costurada com linha de nylon, largura da 
palma 12,5 cm e comprimento total de 25 cm, com variação 
de + - 5 mm. Deverá conter c.a válido, atender a norma 
técnica en 388 – níveis de desempenho 4144 e os requisitos 
conforme ficha tècnica de segurança. 

Par KOCH 100 8,76 876,00 

17 

Conjunto de cinto de segurança tipo paraquedista com 
talabarte de segurança em y. Cinto: confeccionado em fita 
de poliester; 02 meia -argolas para posicionamento, na 
cintura; 230,00 920,00 página 23 de 37 01 meia-argola, 
para risco de queda, nas costas; 05 fivelas duplas, para 
ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços 
frontais para ancoragem; ajuste peitoral; almofada para 
protecao lombar. Confeccionado em fita de poliester. 
Talabarte: com 02 ganchos, trava dupla com abertura de 55 
mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal, trava 
dupla com abertura de 18 mm. Deverá conter c.a válido e 
atender os requisitos conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. MG CINTO 2 205,90 411,80 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
DO FORNECEDOR 

R$ 8.798,96 
(oito mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) 

 
 
FORNECEDOR: ELIAS RAFAEL FRITZEN – ME  - CNPJ: 20.962.892/0001-19 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

7 

Protetor solar, de uso profissional, com fator mínimo de 
proteção solar fps 60, com proteção uva e uvb, com 
repelente de insetos, forma farmacêutica loção cremosa (oil 
-free) e não comedogênica, livre de paba, testado 
dermatologicamente, bisnaga/frasco de com no mínimo 120 
gramas, com certificado de aprovação do ministério do 
trabalho 

Unid. HENLAU 150 18,75 2.812,50 

16 

Luva de segurança confeccionada em borracha natural 
(latex) super reforçada; sem revestimento interno; 
antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos 
dedos, tamanhos 7(p) 8(m) 9(g) 10 (eg), comprimento 7(p) 
32 cm, 8(m) 39 cm, 9(g) 40 cm, 10 (eg) 42 cm, formato 
anatômico, acabamento interno clorinado, punho virola, 
deverá conter ca válido e os requisitos conforme ficha técnica 

de segurança. 

Par KALIPSO 200 4,85 970,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
DO FORNECEDOR 

R$ 3.782,50 
(três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) 

 
 
 
 



 

 
FORNECEDOR: ROSTECA-COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA – CNPJ: 05.621.193/0001-11 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

9 

 Capacete de segurança com aba frontal, classe b tipo iii; 
casco em plástico e fendas laterais para acoplagem de 
acessórios; suspensão tipo fas -trac composta de carneira 
injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; 

coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 
(quatro) clips de plástico, com regulagem de tamanho por 
cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois 
pontos de apoio; na cor azul. Deverá conter c.a válido e 
atender os requisitos conforme ficha técnica de segurança. 

Unid. LIBUS 15 19,80 297,00 

10 

Capacete de segurança com aba frontal, classe b tipo iii; 
casco em plástico e fendas laterais para acoplagem de 
acessórios; suspensão tipo fas -trac composta de carneira 
injetada em plástico, peça absorvedora de suor em espuma; 
coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em 4 
(quatro) clips de plástico, com regulagem de tamanho por 
cremalheira; jugular com fivela de engate rápido e dois 
pontos de apoio; na cor branca. Deverá conter c.a válido e 
atender os requisitos conforme ficha técnica de segurança 

Unid. LIBUS 10 19,80 198,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
DO FORNECEDOR 

R$ 495,00 
(quatrocentos e noventa e cinco reais) 

 
FORNECEDOR: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI–CNPJ: 22.327.120/0001-30 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR 
UNI. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

11 

Bota de segurança pvc, tipo impermeável, de uso 
profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) 
injetado em uma só peça. Altura média do cano 34,5 cm. 
Espessura mínima 2,6mm do cabedal, estrias laterais, 
contendo polímero plástico em pcv e massa nitrílica. Solado: 
ranhuras com no mínimo 9,7mm no salto, contendo polímero 
plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica, area frontal 
do solado aberto para escoamento de líquidos. Peso aprox. 
1.300 gr. Na cor preta com solado amarelo. Numeração: 37 
ao 44. Deverá conter c.a valido e atender os requisitos 
conforme ficha técnica de segurança. 

Par 
WORKFLEX 
43WFLPP6 
GENOVA  

100 17,66 1.766,00 

12 

Calçado baixo ocupacional, tipo sapato, confeccionado em 
couro tipo vaqueta, fechamento através de elastico, palmilha 
de montagem e forro em material não tecido, com 
construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade 
pu com resistência ao óleo combustivel e passagem de 
corrente elétrica.,  numaração 36 a 44, deverá conter ca 
válido e atender os requisitos conforme ficha técnica de 
segurança. 

Par 
F350 

 F350-SEP 
PADOVA 

100 38,36 3.836,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 
DO FORNECEDOR 

R$ 5.602,00 
(cinco mil, seiscentos e dois reais) 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 18.678,46 

(Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) 

 

Bom Sucesso do Sul, 21 de Novembro de 2018. 
 

Nilson Antonio Feversani 

 Prefeito Municipal 
 


