MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 6.288/2017
Pregão Eletrônico nº. 12/2017
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Os itens do referido certame foi adjudicado pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira as
empresas participantes com valores unitários abaixo descriminados.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

BOTA DE BOMBEIRO: Bota com solado em
borracha vulcanizada retardante a chama,
forrada internamente com tecido, protetor de
tíbia, na cor preta com detalhes em amarelo, no
Hércules
01
Par
15
R$ 336,66
cano possui faixa refletiva, alça de borracha na
HB014C
parte superior do cano para calçar, proteção
mecânica contra queda de materiais pesados,
proteção contra matérias perfurantes, além da
proteção térmica (calor)
Itens acima: SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI – ME – CNPJ. 06.016.341/0001-31
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

CAPACETE TIPO OU SIMILAR GALLET
F1 SF: cor preto, desenvolvido para combate a
incêndios estruturais, assistências em estradas,
operações de resgate e para todas as aplicações
de uso pelos bombeiros; fornecem proteção à
cabeça contra calor, chama, frio, eletricidade,
água e objetos pesados ou pontiagudos; protetor
de nuca alemanizada;
casco altamente
02
Unid.
20
MSA
R$ 2.700,00
resistente produzido em termoplástico injetado,
totalmente reforçado; acabamento feito com
uma camada brilhante de poliuretano; crista
longitudinal para auxiliar na absorção de
choques; viseira refletiva que protege a face e
os olhos do usuário contra o calor radiante.
Deve atender às normas EN 443, EN 166, EN
14458, EN 170 e EN 171.
Itens acima: HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME – CNPJ. 14.259.484/0001-00
Porto Ferreira, 09 de junho de 2017.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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Processo n° 6.288/2017
Pregão Eletrônico nº. 12/2017.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013,
com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o
julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, as empresas participantes abaixo discriminadas.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

BOTA DE BOMBEIRO: com solado em
borracha vulcanizada retardante a chama, forrada
internamente com tecido, protetor de tíbia, na cor
preta com detalhes em amarelo, no cano possui
Hércules
01
Par
15
faixa refletiva, alça de borracha na parte superior
R$ 336,66
HB014C
do cano para calçar, proteção mecânica contra
queda de materiais pesados, proteção contra
matérias perfurantes, além da proteção térmica
(calor)
Itens acima: SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIRELI – ME – CNPJ. 06.016.341/0001-31

Item

02

Unid.

Unid.

Qtd.

20

Descrição do Objeto
CAPACETE TIPO OU SIMILAR GALLET
F1 SF: cor preto, desenvolvido para combate a
incêndios estruturais, assistências em estradas,
operações de resgate e para todas as aplicações de
uso pelos bombeiros; fornecem proteção à cabeça
contra calor, chama, frio, eletricidade, água e
objetos pesados ou pontiagudos; protetor de nuca
alemanizada;
casco altamente resistente
produzido em termoplástico injetado, totalmente
reforçado; acabamento feito com uma camada
brilhante de poliuretano; crista longitudinal para
auxiliar na absorção de choques; viseira refletiva
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Marca

Valor
Unitário

MSA

R$ 2.700,00
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que protege a face e os olhos do usuário contra o
calor radiante. Deve atender às normas EN 443,
EN 166, EN 14458, EN 170 e EN 171.
Itens acima: HZ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – ME – CNPJ. 14.259.484/0001-00
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 12 de junho de 2017.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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