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PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pregão Eletrônico   Nº 00027/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.968.649/0001-02 - PETTER COMERCIO DE EPI´S EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 ABAFADOR RUÍDO AURICULAR Unidade 100 R$ 404,0000 R$ 0,5800 R$ 58,0000
Marca: Vilmar Cacchero
Fabricante: Vilmar Cacchero
Modelo / Versão: Abafador
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABAFADOR DE RUIDO TIPO PLUG Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção,
composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um
orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis, cordão de silicone em várias cores, ou sem
cordão. Nível de atenuação acima de 16 dB. Conforme Item 15 do TR

4 BLUSA MASCULINA Unidade 113 R$ 93.587,7300 R$ 168,1400 R$ 18.999,8200
Marca: Petter Uniformes
Fabricante: Petter Uniformes
Modelo / Versão: Blusa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLUSA DE FRIO “Sinalização Viária´´ Tecido gabardine acetinado cor ´´ azul ´´ Nº19352 TP, composição de
78% poliéster e 22% viscose, gramatura de 415gr x m², enchimento manta hight lotf 100% poliéster, de 60gr x m² super resinada costurada ao forro
(cetim) em quadrados de 15 x 15 cm, de forma a não permitir que o mesmo se aglomere ou embuche em determinadas partes da jaqueta; Forro em Cetim
100% poliéster na cor caqui; Punho Confeccionado em brim 21, 100% acrílico, com trama sanfonada e agulha n°02 com duplo nó de presponto, linha
confeccionada em linha n° 120 100% poliéster na cor caqui presponto duplo. Conforme Item 15 do TR.

5 BLUSA MASCULINA Unidade 37 R$ 30.643,7700 R$ 168,1400 R$ 6.221,1800
Marca: Petter Uniformes
Fabricante: Petter Uniformes
Modelo / Versão: Blusa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLUSA DE FRIO “Sinalização Viária´´ Tecido gabardine acetinado cor ´´ azul ´´ Nº19352 TP, composição de
78% poliéster e 22% viscose, gramatura de 415gr x m², enchimento manta hight lotf 100% poliéster, de 60gr x m² super resinada costurada ao forro
(cetim) em quadrados de 15 x 15 cm, de forma a não permitir que o mesmo se aglomere ou embuche em determinadas partes da jaqueta; Forro em Cetim
100% poliéster na cor caqui; Punho Confeccionado em brim 21, 100% acrílico, com trama sanfonada e agulha n°02 com duplo nó de presponto, linha
confeccionada em linha n° 120 100% poliéster na cor caqui presponto duplo. Conforme Item 15 do TR.

6 BLUSA MASCULINA Unidade 66 R$ 29.670,9600 R$ 449,5600 R$ 29.670,9600
Marca: Petter Uniformes
Fabricante: Petter Uniformes
Modelo / Versão: Blusa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLUSAS DE FRIO MODELO NR 10 “tipo jaqueta” Ganchos e argolas: Em material sintético, reforçado e anti
chama; Cor: estar de acordo com a tonalidade do tecido, Conforme Item 15 do TR.

11 CALÇA Unidade 336 R$ 36.654,2400 R$ 29,7600 R$ 9.999,3600
Marca: Petter Uniformes
Fabricante: Petter Uniformes
Modelo / Versão: Calça
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇA AZUL Brim santista tape ou similar, 100% algodão na cor azul, com bolsos normais e dois bolsos laterais
nas duas pernas com tampa e botão (tipo cargo). A altura dos bolsos das pernas será de 29 cm da tampa do bolso a parte superior do cós. OBS: Os bolsos
medem 18 cm de altura x 19 cm de largura. Conforme Item 15 do TR.

12 BOTA SEGURANÇA Unidade 378 R$ 34.216,5600 R$ 26,1900 R$ 9.899,8200
Marca: Cartom
Fabricante: Cartom
Modelo / Versão: Bota
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇADO DE SEGURANÇA Bota de segurança uso eletricista na cor preta confeccionada em couro com
curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, hidrofugada, fechamento em elástico, forração em tecido não tecido transpirável, palmilha de
montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de
impacto, injetado diretamente ao cabedal, bico de polipropileno (bico de plástico). C.A PARA REFERENCIA –11972. Conforme Item 15 do TR.

23 JALECO Unidade 300 R$ 22.137,0000 R$ 41,6600 R$ 12.498,0000
Marca: Petter Uniformes
Fabricante: Petter Uniformes
Modelo / Versão: Jaleco
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO EM BRIM MANGA LONGA “SINALIZAÇÃO VIÁRIA” brim santista tape, ou similar, 100% algodão, peso
190 g/m², na cor azul, Nº193952 TP, com faixas refletivas e fluorescentes costuradas as tecido (espessura mínima de 3,0 cm) disposto tanto na parte
anterior como posterior, de forma vertical. Inserção, por pintura em cores, de logomarca da SMT e inscrição ´´SINALIZAÇÃO VIÁRIA” em bolso dianteiro e na
parte traseira. o jaleco devera conter três bolsos costurados ao tecido externo. Todo conjunto terá uma boa vestimenta de forma a não ficar apertado, nem
folgado em excesso e será costurado com linha 20 na canelinha e 50 na agulha, ambas 100% poliéster, na cor do tecido. as faixas refletivas deverão se
apresentar na cor verde com cinza, quando observadas sob incidência de luz.o material devera apresentar índice mínimo de retrorreflexao de 350
cd/lux.m².o índice de retrorreflexao não devera ser menor que 60% em situações sob chuva. Conforme Item 15 do TR.

26 LANTERNA ELÉTRICA Unidade 87 R$ 27.383,2500 R$ 132,1800 R$ 11.499,6600
Marca: Ecooda
Fabricante: Ecooda
Modelo / Versão: Lanterna
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA TÁTICA Conforme Item 15 do TR.

34 ÓCULOS PROTEÇÃO Unidade 1000 R$ 11.670,0000 R$ 2,2000 R$ 2.200,0000
Marca: IPP
Fabricante: IPP
Modelo / Versão: Óculos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OCULOS DE PROTEÇÃO (LENTE INCOLOR) Óculos de segurança, constituído de armação e visor confeccionados
em uma única peça de policarbonato incolor, apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material
plástico preto (modelo SPY VIC) fixas ao visor através de parafuso metálico. Conforme Item 15 do TR.

35 ÓCULOS PROTEÇÃO Unidade 1000 R$ 53.920,0000 R$ 2,2000 R$ 2.200,0000
Marca: IPP
Fabricante: IPP
Modelo / Versão: Óculos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OCULOS DE SEGURANÇA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES (LENTE ESCURA) Óculos de segurança,
constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato lente escura e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de
material plástico preto (modelo SPY VIC) fixas ao visor através de parafuso metálico. Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$
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103.246,8000
 

10.460.635/0001-25 - FRUGATTE E TROIA CONFECCOES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

13 CALÇA Unidade 124 R$ 13.095,6400 R$ 78,9100 R$ 9.784,8400
Marca: FRUGATTE
Fabricante: FRUGATTE
Modelo / Versão: ANTICHAMA-CARGO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALÇA DO JALECO MODELO NR 10: A calça deverá ser confeccionada com as seguintes características: a) ter o
fechamento por meio de botão frontal do cós embutido, de material antichama, ou revestido com tecido antichama; b) deve conter elástico traseiro de 4 cm
de largura e comprimento correspondente à metade da área aplicada mais 3 cm e ainda conter 7 passantes na cor cinza; c) ter dois bolsos frontais
embutidos e dois traseiros chapados, sendo que no bolso do lado direito traseiro deve ser afixada a logomarca da SMT e no outro bolso traseiro o grau de
risco 2 juntamente com a indicação do nível de resistência do tecido ao fogo mínimo ATPV = 8,0 cal/cm², sendo que todas as indicações devem ser
bordadas; d) serão utilizadas faixas de 50 mm na cor laranja fluorescente (refletiva) e na cor prata refletiva antichamas no meio, com tamanho de 19 mm
centralizada no comprimento que deverão ser aplicadas nas duas pernas, abaixo dos joelhos, a 65 cm de distância a partir do cós, na posição horizontal,
conforme determina a norma ABNT NBR 15292, que estabelece o desempenho dos materiais visíveis a serem utilizados no vestuário de alta visibilidade e
sugere o posicionamento desses materiais; e) deverá possuir botões de 4 furos massa e opacos de nº 24/16mm de diâmetro na cor do tecido, nos tamanhos
de calça de 36 a 46 com cós e do tamanho de 48 em diante possuir 5 botões com cós.

14 CAMISETA Unidade 300 R$ 9.870,0000 R$ 13,0000 R$ 3.900,0000
Marca: FRUGATTE
Fabricante: FRUGATTE
Modelo / Versão: GOLA O
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISETAS COR BRANCA Camiseta em malha 100% algodão, cor branca, n° 110601 tp, pintura de logomarca
conforme identificador no processo silkscreen, na parte frontal do peito o logomarca da Prefeitura de Goiânia

21 JALECO Unidade 124 R$ 22.556,8400 R$ 83,7600 R$ 10.386,2400
Marca: FRUGATTE
Fabricante: FRUGATTE
Modelo / Versão: MANGA LONGA ANTICHAMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO MODELO NR 10 “SEMAFÓRICA” O jaleco devera ser confeccionado com as seguintes características: a)
ter mangas longas com trava no punho fechada através de 2 velcros, sendo um macho e outro fêmea de 2,5 cm de largura e 10 cm de comprimento; b) deve
conter 1 faixa refletiva de 50 mm na cor laranja fluorescente e outra na cor prata refletiva no meio com 19 mm de largura, aplicadas nas duas mangas entre
o ombro e cotovelo e ao redor do tórax, passando na frente, acima do bolso, e nas costas a 170 mm abaixo da costura da gola, na posição horizontal,
conforme indicado na norma ABNT NBR 15292; c) conter 1 bolso superior do lado esquerdo com divisão para caneta, no qual deverá ser bordada
eletronicamente a logomarca da SMT; d) a logomarca deverá ser impressa por meio de silk, nas costas, entre a gola e a faixa refletiva, em tamanho grande,
nas dimensões de 10 cm de altura e 16 cm de largura; e) a identificação do grau de risco 2 juntamente com o nível de resistência do tecido a chama
proveniente do arco elétrico mínimo ATPV + 8,0 cal/cm² deverá ser bordado do lado oposto do bolso; f) ter fechamento por botões perolizados de 4 furos,
com diâmetro de 12 mm, cobertos por uma vista do próprio tecido; os botões devem ter espaçamento máximo de 8,5 cm com tolerância de ± 0,5 cm. A
camisa deverá possuir no mínimo dois botões para reposição, presos na parte interna da camisa do lado avesso da vista direita de quem veste. JALECO EM
BRIM MANGA CURTA “SERRALHERIA” brim santista tape, ou similar, 100% algodão, peso 190g/m², na cor azul Nº. 193952 TP, com faixas refletivas e
fluorescentes costuradas ao tecido (espessura mínima de 3,0 cm) disposto tanto na parte anterior como posterior, de forma vertical. Inserção, por pintura em
cores, de logomarca com os dizeres “TRÂNSITO” e inscrição ´´SERRALHERIA ´´ em bolso dianteiro e na parte traseira. o jaleco devera conter três bolsos
costurados ao tecido externo. Todo conjunto terá uma boa vestimenta de forma a não ficar apertado, nem folgado em excesso e será costurado com linha 20
na canelinha e 50 na agulha, ambas 100 % poliéster, na cor do tecido. As faixas refletivas deverão se apresentar na cor verde com cinza, quando observadas
sob incidência de luz. O material devera apresentar índice mínimo de retrorreflexao de 350 cd/lux.m² o índice de retrorreflexão não devera ser menor que
60% em situações sob chuva

22 JALECO Unidade 36 R$ 2.391,4800 R$ 49,8000 R$ 1.792,8000
Marca: FRUGATTE
Fabricante: FRUGATTE
Modelo / Versão: JALECO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JALECO EM BRIM MANGA CURTA “SERRALHERIA” brim santista tape, ou similar, 100% algodão, peso 190g/m²,
na cor azul Nº. 193952 TP, com faixas refletivas e fluorescentes costuradas ao tecido (espessura mínima de 3,0 cm) disposto tanto na parte anterior como
posterior, de forma vertical. Inserção, por pintura em cores, de logomarca com os dizeres “TRÂNSITO” e inscrição ´´SERRALHERIA ´´ em bolso dianteiro e
na parte traseira. o jaleco devera conter três bolsos costurados ao tecido externo Todo conjunto terá uma boa vestimenta de forma a não ficar apertado, nem
folgado em excesso e será costurado com linha 20 na canelinha e 50 na agulha, ambas 100 % poliéster, na cor do tecido. As faixas refletivas deverão se
apresentar na cor verde com cinza, quando observadas sob incidência de luz. O material devera apresentar índice mínimo de retrorreflexao de 350 cd/lux.m²
o índice de retrorreflexão não devera ser menor que 60% em situações sob chuva

Total do Fornecedor: R$ 25.863,8800
 

14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

41 TALABARTE DE SALVAMENTO E
SEGURANCA

Unidade 30 R$ 11.952,3000 R$ 114,0000 R$ 3.420,0000

Marca: DegoMaster
Fabricante: DegoMaster
Modelo / Versão: DG 9200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL Elemento de conexão entre o cinturão paraquedista e o ponto
de ancoragem, suporte para posicionamento do trabalhador com 1,80m de comprimento. Em corda trançada com fixação em costuras, e 2 conectores para
auxiliar na regulagem do posicionamento.

Total do Fornecedor: R$ 3.420,0000
 

17.508.067/0001-34 - J L B COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

38 PROTETOR FACIAL Unidade 12 R$ 499,5600 R$ 25,4166 R$ 305,0000
Marca: Plastcor
Fabricante: Plastcor
Modelo / Versão: Incolor 8 Polegadas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR FACIAL INCOLOR Proteção dos olhos e face contra impacto de partículas volantes frontais.

Total do Fornecedor: R$ 305,0000
 

18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

42 GORRO MASCULINO Unidade 500 R$ 9.600,0000 R$ 14,6800 R$ 7.340,0000
Marca: TALGE
Fabricante: TALGE
Modelo / Versão: CA ISENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOUCA DESCARTAVEL Proteção ao produto alimentício contra contaminantes por fio de cabelo. Conforme Item
15 do TR

Total do Fornecedor: R$ 7.340,0000
 

19.611.064/0001-57 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global
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1 ABAFADOR RUÍDO AURICULAR Unidade 300 R$ 7.674,0000 R$ 9,5000 R$ 2.850,0000
Marca: PROTECT
Fabricante: PROTECT
Modelo / Versão: CA 27202
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA Protetor auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha,
montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador
se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares. Nível de atenuação acima de 16 dB. Conforme Item 15 do TR

43 AVENTAL Unidade 15 R$ 318,9000 R$ 16,0700 R$ 241,0500
Marca: BRASCAMP
Fabricante: BRASCAMP
Modelo / Versão: CA 28444
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTIMENTA TIPO AVENTAL Avental em pvc laminado incolor com tira soldada e fechamento através de fivela.
Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 3.091,0500
 

20.413.494/0001-43 - OTMIZA COMERCIAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

25 LANTERNA ELÉTRICA Unidade 263 R$ 82.779,2500 R$ 144,4500 R$ 37.990,3500
Marca: Shadowhawk X900
Fabricante: Shadowhawk
Modelo / Versão: X900
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA TÁTICA Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 37.990,3500
 

26.409.871/0001-57 - A M DOS ANJOS SILVA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

28 LUVA SEGURANÇA - VAQUETA Par 3000 R$ 65.850,0000 R$ 8,3000 R$ 24.900,0000
Marca: amcouro
Fabricante: amcouro
Modelo / Versão: vaqueta/petroleira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA 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, acabamento com viés verde, costura com
linha de nylon. Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 24.900,0000
 

26.517.495/0001-14 - VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

15 CAPA CHUVA Unidade 350 R$ 12.575,5000 R$ 17,7800 R$ 6.223,0000
Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CAPA DE CHUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA PLÁSTICA DE CHUVA OPERACIONAL FISCALIZAÇÃO Conforme Item 15 do TR..

16 CAPA CHUVA Unidade 150 R$ 5.389,5000 R$ 17,7680 R$ 2.665,2000
Marca: PLASTCOR
Fabricante: PLASTCOR
Modelo / Versão: CAPA DE CHUVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPA PLÁSTICA DE CHUVA OPERACIONAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA Conforme Item 15 do TR.

29 LUVA SEGURANÇA Par 2500 R$ 23.125,0000 R$ 3,4900 R$ 8.725,0000
Marca: KALIPSO
Fabricante: KALIPSO
Modelo / Versão: PU PRETA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA MULTITATO Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (náilon); sem revestimento interno;
recoberta de poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado com elástico, Tam. G. Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 17.613,2000
 

26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

27 LUVA SEGURANÇA - VAQUETA Par 7 R$ 326,6200 R$ 46,5900 R$ 326,1300
Marca: ZANEL
Fabricante: ZANEL
Modelo / Versão: VD-15CB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE COBERTURA PARA LUVA DE PROTEÇÃO ELETRICISTA Luva de segurança confeccionada em vaqueta na
palma, tira de reforço externo em vaqueta embutida entre o polegar e o indicador, dorso em raspa, fivela na palma para ajuste. Proteção das mãos do
usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Para ser usada sobre luvas de borracha, para alta e baixa tensão. Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 326,1300
 

29.045.645/0001-22 - MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 BONÉ Unidade 150 R$ 3.823,5000 R$ 13,3000 R$ 1.995,0000
Marca: clemal
Fabricante: clemal
Modelo / Versão: bone tipo 1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BONÉ TIPO 1 “Estilo e modelo árabe” com proteção Confeccionado em tecido terbrim, peso 221g/m², 33%
poliéster e 67% algodão penteado na cor cinza n° 800, pantone n° 184150 tp, modelo árabe forrado internamente com espuma e tecido de Jersey,
regulagem traseira em tecido com fecho, com proteção em tecido contra os raios solares para o pescoço. Devem ser confeccionadas 100 unidades sem
proteção. Com pintura da logomarca “TRÂNSITO” e inscrição ´´Semafórica´„. Estilo e modelo árabe .Tamanho único. Conforme Item 15 do TR..

8 BONÉ Unidade 150 R$ 2.791,5000 R$ 10,0000 R$ 1.500,0000
Marca: clemal
Fabricante: clemal
Modelo / Versão: bone tipo 2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BONÉ TIPO 2 “Estilo e modelo beisebol” sem proteção Em terbrim, 33% poliéster e 67% algodão penteado na
cor cinza n° 800, pantone n° 184150 tp, estilo e modelo beisebol, forrado internamente com tecido Jersey, com pintura da logomarca “TRÂNSITO” e inscrição
´´Semafórica ´„. O boné deverá conter regularmente traseira com fivela de metal e o tecido da mesma cor do boné. Conforme Item 15 do TR..

9 BONÉ Unidade 150 R$ 2.418,0000 R$ 10,6000 R$ 1.590,0000
Marca: clemal
Fabricante: clemal
Modelo / Versão: bone tipo 3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BONÉ TIPO 3 “Estilo e modelo beisebol” Em brim santista solasol ou similar, peso 260 g/m², 100% algodão,
penteado, cor azul 518, pantene n° 193952 tp, estilo e modelo beisebol, forrado internamente com tecido Jersey, com pintura da logomarca “TRÂNSITO” e
inscrição ´´Sinalização Viária ´„. O boné deverá conter regularmente traseira com fivela de metal e o tecido da mesma cor do boné. Conforme Item 15 do
TR..
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10 BONÉ Unidade 150 R$ 2.902,5000 R$ 17,3000 R$ 2.595,0000
Marca: clemal
Fabricante: clemal
Modelo / Versão: bone tipo 4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BONÉ TIPO 4 “Estilo árabe”. Em brim santista solasol ou similar, peso 260 g/m², 100% algodão, penteado, cor
azul n° 518, pantone n° 193952 tp, estilo e modelo árabe inscrição ´´Sinalização Viária ´„. O boné deverá conter regulagem traseira com fivela de metal e o
tecido da mesma cor do boné. Conforme Item 15 do TR..

Total do Fornecedor: R$ 7.680,0000
 

29.228.030/0001-31 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

36 SOLUÇÃO Unidade 3750 R$ 146.362,5000 R$ 15,9853 R$ 59.945,0000
Marca: mavaro
Fabricante: mavaro
Modelo / Versão: mavaro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR – BLOQUEADOR SOLAR UV FPS 30 COM REPELENTE BISNAGA 120ML O Bloqueador Solar Fps 30
Com Repelente de Insetos. Repele a Ação De Mosquitos, Borrachudos, Muriçocas E Outros Tipos De Insetos. Também Protege A Pele Dos Efeitos Nocivos das
Radiações Uva,Uvb. Indicado Para Uso Profissional Em Atividades Em Que O Trabalhador Está Exposto Ao Ataque De Insetos E/Ou radiações ultravioletas. A
Formulação Do Produto Não Possui Ingredientes Perigosos À Pele E A Saúde. Produto Oil-Free, Ou Seja, Não Oleosa, Proporcionando Maior Conforto Na Sua
Utilização. Produto Não Comedogênico, Não Formando Comedões (Cravos, Espinhas). Paba Free, Não Utiliza Este Filtro Químico. Água-Resistente, Persistindo
Sobre A Pele Por Pelo Menos 2 Horas. Sem Essência, Que Diminui Riscos De Irritação Cutânea. Comprovadamente Anti Radiação Uva/Uvb. Com Repelente
Não Tóxico E Seguro, Com Amplo Espectro De Ação. Validade: 2 Anos Após Data De Fabricação. Conforme Item 15 do TR.

37 SOLUÇÃO Unidade 1250 R$ 48.787,5000 R$ 15,6400 R$ 19.550,0000
Marca: mavaro
Fabricante: mavaro
Modelo / Versão: mavaro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROTETOR – BLOQUEADOR SOLAR UV FPS 30 COM REPELENTE BISNAGA 120ML O Bloqueador Solar Fps 30
Com Repelente de Insetos. Repele a Ação De Mosquitos, Borrachudos, Muriçocas E Outros Tipos De Insetos. Também Protege A Pele Dos Efeitos Nocivos das
Radiações Uva,Uvb. Indicado Para Uso Profissional Em Atividades Em Que O Trabalhador Está Exposto Ao Ataque De Insetos E/Ou radiações ultravioletas. A
Formulação Do Produto Não Possui Ingredientes Perigosos À Pele E A Saúde. Produto Oil-Free, Ou Seja, Não Oleosa, Proporcionando Maior Conforto Na Sua
Utilização. Produto Não Comedogênico, Não Formando Comedões (Cravos, Espinhas). Paba Free, Não Utiliza Este Filtro Químico. Água-Resistente, Persistindo
Sobre A Pele Por Pelo Menos 2 Horas. Sem Essência, Que Diminui Riscos De Irritação Cutânea. Comprovadamente Anti Radiação Uva/Uvb. Com Repelente
Não Tóxico E Seguro, Com Amplo Espectro De Ação. Validade: 2 Anos Após Data De Fabricação. Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 79.495,0000
 

30.177.339/0001-29 - EXCELENCIA INCORPORADORA E COMERCIO EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

17 CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA Unidade 38 R$ 66.563,4600 R$
1.391,4800

R$ 52.876,2400

Marca: pells
Fabricante: pells
Modelo / Versão: modular escamoteável
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE PARA MOTOCICLISTA: Modelo: Capacete para motociclista modular escamoteável , certificado
conforme NBR 7471 2001, ou similar; Peso Aproximado – 1700 g; Dimensões externas– 240 X 220 X 310 mm (Altura X Largura X Comprimento); Casco
externo – Casco injetado preferencialmente em ABS (Acrilonitila, Butadieno, Estireno); Casco interno – Moldado preferencialmente em EPS (Poliestireno
Expandido) o interior identificado por números e letras ( 56S, 58M, 60L, 61XL); Acabamento interno – Forração confeccionada em poliéster com espuma de
Poliuretano podendo ser totalmente removível e lavável; Cinta jugular- Sua construção é 100% polipropileno, com medidas e 13 cm de um lado (fêmea) e 26
cm de outro (macho), modelo tipo engate rápido possui travas em plásticos e aço; Viseira – Moldado em policarbonato injetado com espessura de 2 mm,
deve possuir tecnologiaantiembaçante, anti-risco, sistema de fixação por botões de plástico; Viseira solar interna moldado em policarbonato com espessura
de 1.5mm sistema de acionamento com botão lateral. Queixeira– Injetada preferencialmente em ABS (Acrilonitila,Butadieno, Estireno), com sistema
basculante (INPI), sistema de acionamento modular escamoteável, com apenas um botão central que facilita e agiliza a abertura (pelo usuário); Sistema de
ventilação – Ventilação posicionada na parte superior do capacete capaz de direcionar o ar externo para a superfície interna; Ventilação frontal inferior abre-
fecha, de fácil acionamento (facilita e melhora a respiração do usuário e diminui a possibilidade de embasamento da viseira), saída de ar traseira facilita a
retirada do ar quente de dentro do capacete; Acabamento externo– Indicação dos tamanhos posicionados através de etiquetas externa na parte inferior
traseira do capacete e etiqueta interna, costurada ao forro. Selo de certificação posicionado na parte traseira inferior do capacete, selo INMETRO OCP
costurado na cinta jugular; Tamanhos – Em centímetros, 56, 58, 60, 62; Cor – Cor branca integral; Identificação - Com uma faixa reflexiva (pintada ou
adesivada) de 50 mm de largura, na cor amarela, disposta a meia altura, circundando a periferia lateral e traseira do capacete. A aplicação desta faixa
reflexiva, caso adesivada, não deverá apresentar bolhas de ar, ou emendas, devendo cobrir a circunferência do capacete, exceto o módulo frontal; Na parte
posterior, a 1 cm da faixa reflexiva, deverá ser aplicada outra faixa refletiva amarela (pintada ou adesivada) de 150 mm por 50 mm e, sobre essa faixa
deverá ser aplicada a palavra “TRÂNSITO” (pintada ou adesivada) em fonte “ARIAL BLACK”, conforme imagem ilustrativa; Embalagem -Capacetes envolvidos
individualmente em sacola de Poliéster, embalados por unidade em caixas de papelão e posteriormente acondicionada em caixas de papelão resistente.

18 CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA Unidade 12 R$ 21.020,0400 R$
1.391,4800

R$ 16.697,7600

Marca: pells
Fabricante: pells
Modelo / Versão: modular escamoteável
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAPACETE PARA MOTOCICLISTA: Modelo: Capacete para motociclista modular escamoteável , certificado
conforme NBR 7471 2001, ou similar; Peso Aproximado – 1700 g; Dimensões externas– 240 X 220 X 310 mm (Altura X Largura X Comprimento); Casco
externo – Casco injetado preferencialmente em ABS (Acrilonitila, Butadieno, Estireno); Casco interno – Moldado preferencialmente em EPS (Poliestireno
Expandido) o interior identificado por números e letras ( 56S, 58M, 60L, 61XL); Acabamento interno – Forração confeccionada em poliéster com espuma de
Poliuretano podendo ser totalmente removível e lavável; Cinta jugular- Sua construção é 100% polipropileno, com medidas e 13 cm de um lado (fêmea) e 26
cm de outro (macho), modelo tipo engate rápido possui travas em plásticos e aço; Viseira – Moldado em policarbonato injetado com espessura de 2 mm,
deve possuir tecnologiaantiembaçante, anti-risco, sistema de fixação por botões de plástico; Viseira solar interna moldado em policarbonato com espessura
de 1.5mm sistema de acionamento com botão lateral. Queixeira– Injetada preferencialmente em ABS (Acrilonitila,Butadieno, Estireno), com sistema
basculante (INPI), sistema de acionamento modular escamoteável, com apenas um botão central que facilita e agiliza a abertura (pelo usuário); Sistema de
ventilação – Ventilação posicionada na parte superior do capacete capaz de direcionar o ar externo para a superfície interna; Ventilação frontal inferior abre-
fecha, de fácil acionamento (facilita e melhora a respiração do usuário e diminui a possibilidade de embasamento da viseira), saída de ar traseira facilita a
retirada do ar quente de dentro do capacete; Acabamento externo– Indicação dos tamanhos posicionados através de etiquetas externa na parte inferior
traseira do capacete e etiqueta interna, costurada ao forro. Selo de certificação posicionado na parte traseira inferior do capacete, selo INMETRO OCP
costurado na cinta jugular; Tamanhos – Em centímetros, 56, 58, 60, 62; Cor – Cor branca integral; Identificação - Com uma faixa reflexiva (pintada ou
adesivada) de 50 mm de largura, na cor amarela, disposta a meia altura, circundando a periferia lateral e traseira do capacete. A aplicação desta faixa
reflexiva, caso adesivada, não deverá apresentar bolhas de ar, ou emendas, devendo cobrir a circunferência do capacete, exceto o módulo frontal; Na parte
posterior, a 1 cm da faixa reflexiva, deverá ser aplicada outra faixa refletiva amarela (pintada ou adesivada) de 150 mm por 50 mm e, sobre essa faixa
deverá ser aplicada a palavra “TRÂNSITO” (pintada ou adesivada) em fonte “ARIAL BLACK”, conforme imagem ilustrativa; Embalagem -Capacetes envolvidos
individualmente em sacola de Poliéster, embalados por unidade em caixas de papelão e posteriormente acondicionada em caixas de papelão resistente.

24 JAQUETA MASCULINA Unidade 50 R$ 41.237,5000 R$ 823,5000 R$ 41.175,0000
Marca: TEXX
Fabricante: TEXX
Modelo / Versão: FALCON RELOAD.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jaqueta de segurança para motociclistas devendo ser confeccionada em tecido 100% poliéster de no mínimo
600 D na cor PRETA (PANTONE 19-4006-TPX) e possuir áreas com tecido de fio 100% poliéster mesh (telado) na mesma cor conforme esquemático; O tecido
de poliéster de no mínimo 600D, deve este ser resistente à abrasão com valores mínimos de 6.000 ciclos sem desgaste do tecido; Esse mesmo tecido deve
resistir: a tração da trama com forças de no mínimo 1.100 N (CV: 2,16%) e alongamento da trama mínimo de 22% CV: 2,27%), atração do urdume com
forças de no mínimo a 1.430N (CV:7,58%) e alongamento do urdume mínimo de 23% (CV: 3,47%) sendo todos esses testes de acordo com a norma NBR
11912/01, além de ter que resistir ao rasgo da trama e urdume a uma força de 6.400g e não rasgar; Também o tecido de poliéster externo deve apresentar
uma estrutura em tela de acordo com a norma NBR 12546/91 e espessura mínima de 0,45 mm de acordo com a norma NBR 13371/05; Esse mesmo tecido
externo da jaqueta em poliéster deve possuir no mínimo grau 4 de solidez na cor à fricção a seco e a úmido de acordo com a norma NBR ISO 105-X12:2007,
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também de no mínimo grau 4 para transferência de cor e grau 5 para alteração na cor às ações de lavagem doméstica a 40º C respeitando a norma NBR I
SO105-C06:2010, além de possuir no mínimo grau 5 na solidez da cor do tecido ao suor ácido e alcalino tanto para a transferência de cor, como para
alteração na cor de acordo com a norma vigente NBR ISO105-E04:2009; Na parte frontal da jaqueta, deverá possuir Velcro fêmea na cor preta para fixação
de tarjeta de identificação no peito lado direito com as dimensões de 5,0 cm de altura e 9,5 cm de largura; Deverá possuir Etiqueta bordada do brasão do
Departamento de Fiscalização de Trânsito do Município de Goiânia bordado no peito lado esquerdo com as dimensões de 11,0 cm de altura e 8,0 cm de
largura fixado a 13 cm da altura do ombro, e a 5 cm da cava da manga esquerda; Na parte das costas deverá possuir um patch bordado da palavra
“TRÂNSITO” em fonte “ARIAL BLACK” com as dimensões de 30,0 cm de largura e 15,0 cm de altura, fixado 5cm abaixo da gola da jaqueta; Em sua
construção, a jaqueta deve possuir uma camada interna formada por uma membrana resistente a água de poliuretano REISSA® ou similar com resistência
mínima de 9.000 mm/H20. Também possuir uma permeabilidade ao vapor d‟água de no mínimo 1,90 mg/cm²h de acordo com a norma NBR ISO
20344:20086.6, recobrindo áreas dos braços e tronco e ter um forro em tecido 100% poliéster com costura dupla reforçada na região das axilas; Essa
membrana, juntamente com o forro em poliéster, deve ser conectada a parte interna da jaqueta por intermédio de zíper interno YKK® ou similar; Deve
possuir forro térmico removível de manga longa através de um zíper YKK® ou similar com tecido TERMOLITE® ou similar que proporciona respiração e
variação de graus conforme temperatura externa, elevando o conforto térmico do conjunto; Por sua vez a jaqueta deve possuir um forro em tecido 100%
poliéster mesh para facilitar a transpiração e apresentar gola transpassada tipo padre com acabamento na sua parte superior em Neoprene ou similar com
fechamento em Velcro onde os acabamentos deverão ser de cor preta (PANTONE 19-4006- TPX); Possuir (01) uma abertura frontal em toda a sua extensão
(comprimento) através de zíper de alta resistência YKK® ou similar onde à mesma deve estar sob uma lapela de tecido poliéster fechada por velcro; Possuir
ajuste na cintura através de cintas de aperto com Velcro; A jaqueta deve possuir proteção interna para ombros, cotovelos e costas, podendo ser removível,;
No peito, costas e área interna dos braços da jaqueta deverão conter partes confeccionadas em tecido em poliéster tipo mesh na cor PRETA (PANTONE 19-
4006-TPX); Na parte interna da jaqueta, deverá conter um zíper YKK® ou similar na parte inferior, contornando toda a jaqueta para servir como elo de
conexão com a calça; Jaqueta com mangas longas, com perfeito acabamento nos punhos com ajustadores de através de zíper YKK® ou similar e Velcro na
cor preta (PANTONE 19-4006-TPX); Nas mangas dos braços esquerdo e direito, acima do ajuste de zíper do punho, deverá conter faixas de refletivos na cor
prata, tendo como medida cada uma dessas faixas de 02 (dois) centímetros de largura e também o espaçamento entre elas, posicionadas inclinadas sobre
um ângulo entre 35º a 45º graus conforme a figura a seguir; Dois bolsos laterais com fechamento em zíper YKK® ou similar dispostos conforme
esquemático; Possuir uma altura de ajustador na parte interna de cada braço, sendo de material resistente à tensão e regulagem por botão de pressão snap
15 mm de diâmetro e acabamento na cor preta (PANTONE 19- 4006-TPX); Nas cavas e acima dos cotovelos, deve conter painéis de tecidos flexíveis com o
intuito de garantir maior mob

Total do Fornecedor: R$
110.749,0000

 
31.411.095/0001-60 - ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

30 LUVA SEGURANÇA Par 50 R$ 15.564,0000 R$ 135,0000 R$ 6.750,0000
Marca: LUMICA
Fabricante: LUMICA
Modelo / Versão: Unico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA PELICA COM COBERTURA DE COURO PARA MOTOCICLISTA, MODELO MEIO DEDO. Conforme Item 15 do
TR. Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo,
local, condições e especificações previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos em manter a validade
desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou
outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

32 LUVA BORRACHA Caixa 750 R$ 87.960,0000 R$ 106,4000 R$ 79.800,0000
Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: Unico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVAS CIRURGICAS DE CANO ALTO Luva cirúrgica de segurança, confeccionada em borracha natural (látex),
cor branca, esterilizada pelo processo oxido de etileno, com superfície micro texturizada, lubrificada com pó bio absorvível. Conforme Item 15 do TR.
Unidade: CX. Caixa com 100 pares. Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos
a fornecer os materiais no prazo, local, condições e especificações previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o
recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições
do Edital.

33 MÁSCARA SOLDADOR Unidade 15 R$ 2.828,5500 R$ 173,3300 R$ 2.599,9500
Marca: PRO SAFETY
Fabricante: PRO SAFETY
Modelo / Versão: Unico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASCARA PARA SOLDA MODELO CELERON Máscara de segurança para serviços de soldagem, constituída de
escudo confeccionado em celeron e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de ajustes simples ou catraca. A carneira é presa ao
escudo por meio de dois parafusos plásticos. O escudo da máscara possui um visor fixo, que suporta a placa de segurança, e um visor basculante, que
suporta o filtro de luz e uma placa de cobertura. O filtro de luz, confeccionado de material plástico nas tonalidades 10 e a placa de cobertura, confeccionada
de material plástico incolor, é fixada ao visor por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de aço encaixada em fendas internas do visor. A placa de
segurança, confeccionada de material plástico incolor, e fixada ao visor fixo por meio de um suporte confeccionado de uma lâmina de plástico encaixado em
fendas internas do visor. MODELO CELERON; Conforme Item 15 do TR. Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade. Caso a nossa
proposta seja aceita, comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo, local, condições e especificações previstos no Edital, contados a partir do
recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um
compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Total do Fornecedor: R$ 89.149,9500
 

32.617.419/0001-83 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

31 LUVA BORRACHA Caixa 2250 R$ 263.880,0000 R$ 97,7700 R$ 219.982,5000
Marca: EMBRAST
Fabricante: EMBRAST
Modelo / Versão: EMBCIR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVAS CIRURGICAS DE CANO ALTO Luva cirúrgica de segurança, confeccionada em borracha natural (látex),
cor branca, esterilizada pelo processo oxido de etileno, com superfície micro texturizada, lubrificada com pó bio absorvível. Conforme Item 15 do TR.
Unidade: CX. Caixa com 100 pares.

Total do Fornecedor: R$
219.982,5000

 
33.366.113/0001-64 - CONFECCOES METRO LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

20 CORDÃO ARREMATE Unidade 350 R$ 14.882,0000 R$ 23,2800 R$ 8.148,0000
Marca: metro
Fabricante: metro
Modelo / Versão: CORDÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO PRETO PARA APITO COM UMA PONTA Conforme Item 15 do TR.

Total do Fornecedor: R$ 8.148,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$
739.300,8600

(*) 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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