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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018
MENOR PREÇO POR ITEM

1 – DO OBJETO
Este termo tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o
registro de preços para futura e eventual contratação de Microempresas – ME, Empresas de
Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas para a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), nos moldes da NR 06, para os servidores da autarquia SAAE
PIUMHI-MG, conforme especificações do Anexo I e I-A deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
A participação neste Pregão é restrita às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no art. 48, inciso I da Lei Complementar
n°123/06 e art. 27, inciso I da Lei Complementar Municipal n° 25/2010, as quais deverão ser
do ramo pertinente ao objeto licitado e cumprirem plenamente os requisitos de habilitação,
estabelecidas no Anexo II do edital.
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente aquisição tem como justificativa garantir a segurança e integridade física dos
servidores, atender a NR 06, bem como reduzir e eliminar os riscos e perigos durante a
jornada de trabalho dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de PiumhiMG.
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS
4.1 - A Licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado de desempenho anterior que comprove a
capacidade para fornecimento do ITEM do objeto desta licitação, podendo tal comprovação
ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados.
4.2 – Considera-se Equipamento de Proteção Individual todo aquele dispositivo ou produto
de uso individual utilizado pelo servidor, destinado a proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde do trabalho.
4.3 – O Equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importada, só poderá
ser posto à venda com indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão
nacional competente em matéria de segurança no trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE.
5 – DA QUANTIDADE ESTIMATIVA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas no Relatório de
Especificação - Anexo I-A do Edital.
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6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
6.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- Modelo
de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações
ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.º do CNPJ, endereço,
números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo, constando:
a) data e assinatura do representante legal da proponente;
b) razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
c) endereço completo;
d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. Será(ão)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequível ou superior aos
praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações;
e) Valor total da proposta por extenso.
f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes
últimos.
g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com transportes,
impostos, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento – até o Pátio
do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca Soares, 211
– Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento.
7 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
7.1 - Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados,
acondicionados e transportados com segurança sob a responsabilidade da contratada.
7.2 - Os produtos ofertados não deverão ferir legislações pertinentes,
especialmente a NR 06 e as normas de segurança e saúde do Ministério do Trabalho
e Emprego – MTE.
7.3– Os volumes contendo os produtos deverão estar ainda, identificados externamente com
os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega dos materiais.
7.4 – Todos os produtos deverão estar lacrados.
7.5 – O material será recebido, provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste termo de referência.
7.6 – A verificação da conformidade das especificações do material ocorrerá no prazo de até
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. Atestada a conformidade
quantitativa e qualitativa, o material será recebido definitivamente.
7.7- Os produtos serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor do
SAAE, e caso desatenda às especificações exigidas, será recusado, devendo ser substituído
prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus.
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7.8 - Todo material deverá ser entregue com frete CIF.
7.9 - O SAAE recusará o recebimento do produto que estiver em desconformidade com o
previsto acima e neste termo de referência.
7.10 - No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora
contratada substituí- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no
prazo a ser determinado pelo SAAE.
7.11 - Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor.
8- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA
A DESPESA

Para definição do valor estimado para esta contratação, foram observados média aritmética
após pesquisa de preços com pelo menos três fornecedores do ramo pertinente.
8.1 R$ 62.303,66 (Sessenta e dois mil, trezentos e três reais e sessenta e seis centavos)
o valor estimado para os produtos e quantidades discriminadas abaixo para o período de 12 (doze)
meses.
8.2 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos para
participação nesta licitação.

Item

Cód.
Produto
SAAE

Especificações e Características
Mínimas

Quant.
Estimad
as

Un.

Valor.
Unitário

Valor.
Total

01

00704

10

UN

R$ 14,63

R$ 146,30

02

00719

10

GL

R$ 355,44

R$ 3.554,40

03

02060

200

UN

R$ 38,58

R$ 7.716,00

04

05265

12

PAR

R$ 40,18

R$ 482,16

05

00331

AVENTAL
PVC
FORRADO
1,20x0,70cm, cor branca, impermeável .
BLOQUEADOR SOLAR FPS-60 (2L)
UVA/UVB, a prova de água e suor, no
mínimo duas horas de proteção, com
vitamina E, com válvula dosadora lacrada
com plástico transparente, devendo constar
nome do fabricante, lote e registro no
Ministério da Saúde.
BONÉ DE SEGURANÇA TIPO ÁRABE
COM SAIA REMOVÍVEL, EM BRIM
AZUL ROYAL, SILK SAAE NA
FRENTE, hidro-repelente a névoa
agrotóxica ou química, destinados a aplicar
a cabeça e o ombro, fechamento frontal com
velcro, aba rígida e elástico com ajuste na
cabeça.
BOTA DE BORRACHA FEMININA, de
segurança, pvc- cloreto polivinila, borracha
antiderrapante, solado de alto durabilidade e
de fácil limpeza, cano curto (entre 20 a 30
cm), macio e confortável, para serviços
gerais, tamanho nº 38 a 40, a ser definido
na compra, podendo a cor ser preta ou
branca. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
BOTA DE BORRACHA PRETA,
borracha vulcanizada, cor preta, tipo cano
longo, com forro, antiderrapante, tamanhos
nº 40 a 46, a ser definido na compra.
Produto com Certificado de Aprovação

20

PAR

R$ 41,38

R$ 827,60
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(CA) pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

06

00326

07

00076

08

05346

09

05345

10

000687

11

00083

12

00703

Calçado de segurança, tipo botina de
elástico na cor preta, confeccionado em
nobookhidrofugada curtida ao cromo,
palmilha de montagem de não tecido fixada
pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, e
solado de poliuretano bidensidade injeta
direto no cabedal, com certificado de
aprovação (CA), tamanhos variados de 36
a 46.
Calçado de segurança, tipo botina de
elástico na cor preta, confeccionado em
vaquetahidrofugada curtida ao cromo,
palmilha de montagem de não tecido fixada
pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, e
solado de poliuretano bidensidade injeta
direto no cabedal, com certificado de
aprovação (CA) tamanhos variadosnº 36 a
49.
Calça masculina profissional, em brim
sol a sol de alta qualidade com 260g/m², na
cor verde mostarda , 100% algodão, cós
com elástico traseiro, sistema de
fechamento da braguilha com zíper
metálico, costura reforço entre pernas
pespontada, bolso de trás costa lisa,
tamanhos variados 36 a 60.
Camisa masculina de manga curta
modelo tradicional, em brim sol a sol de
alta qualidade com 260g/m², na cor verde
mostarda, 100% algodão, com logotipo
“SAAE Piumhi- MG” no bolso do lado
esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG.
CAPA DE CHUVA GROSSA, COM
MANGAS LONGAS, CAPUZ (re vestido
de pvc), FECHAMENTO FRONTAL
COM
BOTÕES
DE
PRESSÃO,
AMARELA, pvc forrada, resistente,
tamanho adulto, com medidas de 1,18 altura
da ponta do capuz até a barra, 65 cm de
largura e 48 cm de comprimento nas mangas
aproximadamente.
CAPACETE PARA CONDUTOR DE
MOTOCICLETA, tipo fechado com
queixeira rebatível articulada, cores
diversas,
viseira
anti-risco
em
policarbonato de 2 mm com dupla
curvatura, sistema de troca rápida de
viseira, fecho de engate rápido, ventilação
anti-embaçante, forro lavável.
CARTUCHO PARA RESPITADOR
SEMI FACIL, devendo obedecer a
norma ABNT NBR 12543. Deverá
possuir proteção para poeiras, névoas,
fumo e odores de vapores orgânicos em
concentrações abaixo do nível de ação e

24

PAR

R$ 100,00

R$ 2.400,00

200

PAR

R$ 55,94

R$ 11.188,00

10

UNID

R$ 48,76

R$ 487,60

10

UNID

R$ 50,40

R$ 504,00

100

UNID

R$ 21,37

R$ 2.137,00

10

UNID

R$ 278,00

R$ 2.780,00

10

PAR

R$ 32,58

R$ 325,80
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radionuclideos- Classe P3 e de gases
ácidos em concentrações abaixo do nível
de ação.

13

00827

14

03596

15

05266

16

04611

17

00722

18

04003

19

00573

FILTRO VO/GA 6003 - 3M, filtro
respirador, aplicação contra vapores
orgânicos e gases ácidos, compatibilidade
máscara 3M, modelo 6003.
GUARDA CHUVA, cor preta, material
armação de alumínio, tipo automática,
material cabo alumínio, material cobertura
lona, tipo cabo reto, tamanho grande.

10

PEÇA

R$ 78,20

R$ 782,00

10

PEÇA

R$ 24,79

R$ 247,90

LANTERNA
DE CABEÇA LED
REGARREGÁVEL, lanterna profissional
tática 500W, 1400 lumens 1X a 2000X, com
leds cree Q5, 3 estágios de iluminação, com
carregador de bateria.
LANTERNA
REGARREGAVEL,
tamanho médio, led, bateria recarregável
bivolt (110/220V) de longa duração, tomada
retrátil, do carregador embutida na base da
lanterna, dois modos de iluminação, com
alta ou baixa intensidade, na corta preta,
com no mínimo 9 LEDS.

10

UNID

R$ 56,42

R$ 564,20

10

UNID

R$49,53

R$ 495,30

LUVA
DE
LÁTEX
NATURAL
ANATOMICAS E CONFORTAVEIS
RESISTENTE E DURAVÉIS, luva de
borracha, em látex 100% natural, resistente,
antiderrapante, c/ forro no verso,
c/revestimento em algodão, anatômica,
cano médio tamanho diversos. Produto
com Certificado de Aprovação (CA) pelo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
LUVA LATEX C/ 100 UNIDADES, luva
para procedimento não cirúrgico, material
látex natural, integro e uniforme, tamanho
variados,
características
adicionais
lubrificadas com pó bioabsorvível,
descartável,, apresentação atóxica, tipo
ambidestra, tipo uso descartável, modelo
formato anatômico, finalidade resistente à
tração. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA NITRILON, luva nitrilon com
suporte têxtil em algodão com resistência
em rasgamentos, revestimento em látex
natural corrugado de alta qualidade, mais
resistência mecânica e ótima aderência no
manuseio de materiais secos ou úmidos,
bom isolamento térmico, revestimento total,
forma anatômica, tricotada em 04 fios de
algodão, com pigmentos antiderrapantes de
pvc na palma e face palmar dos dedos,
forrada com malha de algodão, punho em
malha com elástico. Com duplo

100

PAR

R$ 3,70

R$ 370,00

05

CX

R$ 26,28

R$ 131,40

600

UN

R$ 12,33

R$ 7.398,00
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20

00085

21

02959

22

00544

23

00910

24

00337

25

00087

26

00830

27

02125

revestimento em composto nitrílico que
ofereça resistência química no manuseio de
solventes, óleos e graxas.
Tamanhos
variados. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA PVC 70CM C/ FORRO PALMA
ÁSPERA. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA PVC 46CM C/ FORRO PALMA
ÁSPERA. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
MACACÃO SANEAMENTO COM
LUVAS E BOTAS COM BICO E
PALMILHA DE AÇO, macacão tipo
saneamento confeccionado em tecido
sintex, frontal, com bolsão tipo canguru,
zíper coberto por pala com botões de
pressão, capuz com cordão para ajuste,
botas e luvas de pvc soldadas, costura
soldada eletronicamente.
MASCARA COM REFIL, máscara contra
gases, material fibra sintética, tipo filtro
carvão ativado (químico), tamanho único,
características
adicionais
tirantes
p/ajustes/tiras elásticas p/fixação c/filtro
PFF2.
MASCARA FACIAL COM FILTRO,
máscara de proteção facial com filtro cheiro
forte, com válvula de exalação e uma
válvula de inalação.
MASCARA PROTETORA, máscara
dupla protetora com elástico, confeccionada
em TNT, polietileno com elásticos, com
duas camadas, descartável , cor branca,
caixa com 100 unidades.
OCULOS A.V. INC. (A.E), óculos de
proteção, policarbonato, tipo lente antirisco, ante embaçante, cor lente incolor,
características adicionais com cordão de
segurança, hastes cor preta, material do
lente policarbonato.
OCULOS DE PROTEÇÃO, para proteção
contra impactos de partículas frontais e
luminosidade
intensa,
lentes
confeccionadas em policarbonato, com
tratamento anti - risco e proteção contra
luminosidade
intensa,
lentes
confeccionadas em policarbonato, com
tratamento anti - risco e proteção contra
raios UVA e UVB, na cor cinza fumê, hastes
com ajuste de comprimento, suporte nasal
adaptável ao rosto, com CA válido pelo
MTPS.

100

PAR

R$ 16,48

R$ 1.648,00

100

PAR

R$ 17,17

R$ 1.717,00

10

UN

R$ 220,27

R$ 2.202,70

20

UN

R$ 4,60

R$ 92,00

10

UN

R$ 45,00

R$ 450,00

05

CX

R$ 22,00

R$ 110,00

20

UN

R$ 17,55

R$ 351,00

100

UN

R$ 9,28

R$ 928,00
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28

05330

29

00542

30

01862

31

01878

32

05332

33

00543

34

00088

PERNEIRA DE SEGURANÇA COM
TALAS,
CONTRA
ANIMAIS
PEÇONHENTOS,
de
raspa
com
comprimento de 40 cm e fechamento em
velcro.
Protetor auditivo revestido de espuma:
tipo circumauricular constituído por 2
conchas em plástico, revestidas com
almofadas de espuma em suas laterais (que
entram em contato com a cabeça do usuário)
e no interior das conchas. SISPP - 3800-8.
Protetor auditivo tipo concha abafador de
24dB conchas em plásticos de cor preta e
vermelha, resistentes a choques mecânicos.
Haste confeccionado em aço mola inox.
Descrição duas conchas em plásticos ABS;
duas almofadas revestidas com um filme de
PVC; duas espumas situadas no interior das
conchas, haste confeccionada em aço mola
inox. Com certificação de redução de ruídos
em dB de no mínimo 24dB.
PROTETOR
AURICULAR
TIPO
INSERÇÃO DE SILICONE COM
CORDÃO EM ALGODÃO, PLÁSTICO
OU SILICONE, ATENUAÇÃO 17DB,
protetor auditivo tamanho único fabricado
em silicone - moldável a diferentes canais –
Confeccionado
em
silicone
grau
farmacêutico, tipo inserção – composto de
um eixo com 03 flanges, onde a primeira, a
segunda e a terceira, são flanges maciças e
cónicas e com dimensões variáveis,
contendo um orifício no seu interior –
acompanha cordão de algodão.
PROTETOR
FACIAL
TELADO,
protetor facial com tela.

UN

15

R$ 36,45

R$ 546,75

UN

20

R$ 82,50

R$ 1.650,00

UN

200

R$ 2,39

R$ 478,00

UN

10

R$ 39,73

R$ 397,30

REPELENTE NA APRESENTAÇÃO
DE
LOÇÃO,PARA
REPELIR
MOSQUITO,PERNILONGOS,BORRAC
HUDOS,CONTENDO
PRINCIPIO
ATIVO DEET, 120 ml.
Respirador semi-facial descartável:
dotado de válvula de exalação e elásticos
para a fixação e ajuste a cabeça do usuário.
Deve oferecer proteção contra vapores
orgânicos em baixas concentrações, odores
incômodos, fumos, partículas tóxicas, pós
finos e névoas. Produto com Certificado
de Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
RESPIRADOR, respirador semi facial 02
com filtros. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

UN

15

R$ 17,07

R$ 256,05

UN

1.000

R$ 4,42

R$ 4.420,00

UN

20

R$ 90,82

R$ 1.816,40
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35

05331

VESTIMENTA PARA APLICAÇÃO
DE
DEFENSIVO
AGRICOLA
CONFECCIONADA EM TECIDO DE
ALGODÃO
(BLUSÃO,
CALÇA,
AVENTAL, CAPUZ), vestimenta para
aplicação de defensivo agrícola, tamanho
variados, confeccionado em 50% de
algodão e 50 % de poliéster, impermeável
para pulverização com fechamento através
de costuras, composto de boné tipo árabe,
fechamento frontal através de costuras e aba
do boné bico de pato, visor com proteção
facial em acetato transparente com apoio
acolchoado e tiras para fixação ajustável
com velcro, blusão de vestir pela cabeça
com gola padre ou com capuz acoplado
através de costuras frontal e/ou tiras para
ajuste com a mínima abertura na altura do
peito com fechamento em velcro com
mangas compridas com elástico para ajuste
dos punhos, com ajuste tiras na barra do
blusão, calças com tiras para ajuste na
cintura com elástico nos tornozelos, com
reforço de pvc e lona abaixo do joelho na
parte frontal e inteiriço. Produto com
Certificado de Aprovação (CA) pelo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

UN

10

R$ 270,28

R$ 2.702,80

VALOR TOTAL...........................................................................................................................................R$ 62.303,66
8.3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária consignada
nos Programa 17.122.0021.2158, 17.512.0447.2162 e 17.512.0449.2163, e
Elemento 3.3.90.30, do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, ou da que vier a
substituí-la nos próximos exercícios, segundo o novo Plano de Classificação Funcional
Programática, e demais disposições contidas na Lei nº 4.320/64, em combinação com inciso
V, do art. 55, da Lei nº 8.666/93, em combinação com o § 1º, do art. 18, da Lei Complementar
nº 101/2000.
9 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 20 (vinte) dias, e será contado a
partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo SAAE.
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e selados pelo fabricante ou
fornecedor, contendo externamente a data de validade, quantidades e outras informações,
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente embalados,
acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da CONTRATADA.
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições necessárias,
sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.
10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8
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a) Entregar os serviços, na forma pactuada;
b) Dar ciência o SAAE PIUMHI-MG, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade
existente na prestação de serviços, mesmo que não sejam de sua competência;
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE PIUMHI-MG, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;
d) A ausência ou omissão da fiscalização do SAAE PIUMHI-MG não eximirá o Contratado
das responsabilidades previstas neste instrumento;
e) Assumir a responsabilidade pelos encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes deste
instrumento;
f) Manter, durante o prazo de vigência do instrumento e em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
presente Edital:
g) Poderá o SAAE PIUMHI-MG, a qualquer tempo, exigir do Contratado a comprovação das
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente instrumento, reservando-se,
inclusive, o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a
regularização das obrigações pendentes.
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTATANTE
a) Efetuar o pagamento no prazo estipulado no item 12;
b) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada na prestação de serviços;
c) Recusar os serviços que não estiver de acordo com as especificações;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
12 – DO PAGAMENTO
O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado
Mensalmente pela Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a
comprovação da entrega do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos
documentos fiscais devidos, no prazo de 10 (dez) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao
mês, ou fração (pro rata die), sobre o valor da fatura;
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso
até seu recebimento definitivo.
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização,
a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento dos serviços e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
c) O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvêla à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo
estipulado no “item 1” será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde
que devidamente sanado o vício
d) O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG.
e)O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração
de preços, correção monetária, compensação financeira.
f) Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

9

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
licitacoes3@saaepiumhi.com.br
CNPJ: 23.782.816/0001-10
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 – 37925-000 PIUMHI/MG – Telefax 37-3371-1332

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

g) O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento da prestação de serviços, objeto desta
licitação, nos seguintes casos:
– Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento
licitatório, o fornecedor será notificado para regularização no prazo máximo de 05 (cinco
dias) úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
– Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE
PIUMHI-MG;
– Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do
contrato, quer resulte de outras obrigações;
– Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida.
h) Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem
implicará na aceitação definitiva dos produtos.
i) No preço ajustado na presente ata incluem-se todas as despesas verificadas tais como
transporte do objeto do contrato e obrigações tributárias, trabalhistas, prêmio de seguro,
para-fiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, taxa BOLSANET, etc.
13 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
I – O prazo de vigência do contrato será de ..............., iniciando-se na data de
............../......../2018 e encerrando-se na data de ......./......./2018, contados após
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93.
II – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será,
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
14 – GESTÃO/DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a
conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa
matrícula nº 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Piumhi-MG observando se o mesmo está de acordo com as especificações
do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8.666/93.
§1º - O servidor atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual.
§2º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações
decorrentes deste Contrato.
15- SANÇÕES
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 2º e os
recursos do art. 109, ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE
Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG.
e) As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do inciso II.
f) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02, no que couber, e também:
- Ensejar o retardamento da execução do certame;
- Não mantiver a proposta, injustificadamente;
- Comportar-se de modo inidôneo;
- Fizer declaração falsa;
- Cometer fraude fiscal;
- Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho.
– O cometimento das ilegalidades descritas nas alíneas “a” a “g” implica o descredenciamento
do cadastramento de fornecedores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG.
16- SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
16.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber,
as exigências do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 12.305/10 (Política Nacional de
Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto
Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais)
e demais legislações específicas, com destaque:
a) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência
econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do decreto nº 46.105/12;
b) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis;
c) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído;
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000.
Ressaltando ainda as exigências do Decreto Estadual nº 46.105/2012, deverão ser atendidos, in
verbis, os seguintes quesitos:
Art. 2º No momento da definição do objeto e das obrigações contratuais, o responsável pela
aquisição de bens, contratação de serviços e obras avaliará a viabilidade da adoção de critérios de
sustentabilidade, nos termos deste Decreto.
§ 1º Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas sustentáveis
utilizadas pelo mercado fornecedor.
§ 3º A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter
competitivo do certame e a economicidade da contratação.
§ 4º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados como
especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada.
Art. 4º Consideram-se critérios de sustentabilidade:
I – economia no consumo de água e energia;
II – minimização da geração de resíduos e destinação final ambientalmente
adequada dos que forem gerados;
III – racionalização do uso de matérias-primas;
IV – redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa;
V – adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
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VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de
menor toxicidade;
VII – utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada;
VIII – utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou
biodegradáveis compostáveis;
IX – utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e
processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente
adequadas;
X – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
XI – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
XII – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e
XIII – fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias.
16.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para
comprovar o cumprimento dessas recomendações.

17 - CONDIÇÕES GERAIS:
O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados,
obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93.
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993.
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ANEXO I –A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018
MENOR PREÇO POR ITEM
O Pregoeiro do SAAE de Piumhi solicita a V. Sª. a cotação de preços para o(s) serviço (os) abaixo, de
acordo com o Edital e especificações estabelecidas neste Anexo I-A e Especificações Técnicas.

Item

Cód.
Produto
SAAE

Especificações e Características Mínimas

Quant.
Estimadas

Un.

01

00704

10

UN

02

00719

10

GL

03

02060

200

UN

04

05265

12

PAR

05

00331

20

PAR

06

00326

24

PAR

07

00076

200

PAR

08

05346

AVENTAL PVC FORRADO 1,20x0,70cm, cor branca,
impermeável .
BLOQUEADOR SOLAR FPS-60 (2L) UVA/UVB, a prova
de água e suor, no mínimo duas horas de proteção, com vitamina
E, com válvula dosadora lacrada com plástico transparente,
devendo constar nome do fabricante, lote e registro no
Ministério da Saúde.
BONÉ DE SEGURANÇA TIPO ÁRABE COM SAIA
REMOVÍVEL, EM BRIM AZUL ROYAL, SILK SAAE
NA FRENTE, hidro-repelente a névoa agrotóxica ou química,
destinados a aplicar a cabeça e o ombro, fechamento frontal com
velcro, aba rígida e elástico com ajuste na cabeça.
BOTA DE BORRACHA FEMININA, de segurança, pvccloreto polivinila, borracha antiderrapante, solado de alto
durabilidade e de fácil limpeza, cano curto (entre 20 a 30 cm),
macio e confortável, para serviços gerais, tamanho nº 38 a 40,
a ser definido na compra, podendo a cor ser preta ou branca.
Produto com Certificado de Aprovação (CA) pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
BOTA DE BORRACHA PRETA, borracha vulcanizada, cor
preta, tipo cano longo, com forro, antiderrapante, tamanhos nº
40 a 46, a ser definido na compra. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Calçado de segurança, tipo botina de elástico na cor preta,
confeccionado em nobookhidrofugada curtida ao cromo,
palmilha de montagem de não tecido fixada pelo sistema
strobel, sem biqueira de aço, e solado de poliuretano
bidensidade injeta direto no cabedal, com certificado de
aprovação (CA), tamanhos variados de 36 a 46.
Calçado de segurança, tipo botina de elástico na cor preta,
confeccionado em vaquetahidrofugada curtida ao cromo,
palmilha de montagem de não tecido fixada pelo sistema
strobel, sem biqueira de aço, e solado de poliuretano
bidensidade injeta direto no cabedal, com certificado de
aprovação (CA) tamanhos variadosnº 36 a 49.
Calça masculina profissional, em brim sol a sol de alta
qualidade com 260g/m², na cor verde mostarda , 100%
algodão, cós com elástico traseiro, sistema de fechamento da
braguilha com zíper metálico, costura reforço entre pernas
pespontada, bolso de trás costa lisa, tamanhos variados 36 a 60.

10
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09

05345

10

000687

11

00083

12

00703

13

00827

14

03596

15

05266

16

04611

17

00722

18

04003

19

00573

10

UNID

100

UNID

10

UNID

10

PAR

10

PEÇA

10

PEÇA

LANTERNA DE CABEÇA LED REGARREGÁVEL,
lanterna profissional tática 500W, 1400 lumens 1X a 2000X,
com leds cree Q5, 3 estágios de iluminação, com carregador de
bateria.
LANTERNA REGARREGAVEL, tamanho médio, led,
bateria recarregável bivolt (110/220V) de longa duração,
tomada retrátil, do carregador embutida na base da lanterna,
dois modos de iluminação, com alta ou baixa intensidade, na
corta preta, com no mínimo 9 LEDS.

10

UNID

10

UNID

LUVA DE LÁTEX NATURAL ANATOMICAS E
CONFORTAVEIS RESISTENTE E DURAVÉIS, luva de
borracha, em látex 100% natural, resistente, antiderrapante, c/
forro no verso, c/revestimento em algodão, anatômica, cano
médio tamanho diversos. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
LUVA LATEX C/ 100 UNIDADES, luva para procedimento
não cirúrgico, material látex natural, integro e uniforme,
tamanho variados, características adicionais lubrificadas com
pó bioabsorvível, descartável,, apresentação atóxica, tipo
ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico,
finalidade resistente à tração. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
LUVA NITRILON, luva nitrilon com suporte têxtil em
algodão com resistência em rasgamentos, revestimento em látex
natural corrugado de alta qualidade, mais resistência mecânica
e ótima aderência no manuseio de materiais secos ou úmidos,
bom isolamento térmico, revestimento total, forma anatômica,

100

PAR

05

CX

600

UN

Camisa masculina de manga curta modelo tradicional, em
brim sol a sol de alta qualidade com 260g/m², na cor verde
mostarda, 100% algodão, com logotipo “SAAE Piumhi- MG”
no bolso do lado esquerdo, tamanhos variados P, M, G e GG.
CAPA DE CHUVA GROSSA, COM MANGAS LONGAS,
CAPUZ (re vestido de pvc), FECHAMENTO FRONTAL
COM BOTÕES DE PRESSÃO, AMARELA, pvc forrada,
resistente, tamanho adulto, com medidas de 1,18 altura da ponta
do capuz até a barra, 65 cm de largura e 48 cm de comprimento
nas mangas aproximadamente.
CAPACETE PARA CONDUTOR DE MOTOCICLETA,
tipo fechado com queixeira rebatível articulada, cores
diversas, viseira anti-risco em policarbonato de 2 mm com
dupla curvatura, sistema de troca rápida de viseira, fecho
de engate rápido, ventilação anti-embaçante, forro lavável.
CARTUCHO PARA RESPITADOR SEMI FACIL,
devendo obedecer a norma ABNT NBR 12543. Deverá
possuir proteção para poeiras, névoas, fumo e odores de
vapores orgânicos em concentrações abaixo do nível de ação
e radionuclideos- Classe P3 e de gases ácidos em
concentrações abaixo do nível de ação.
FILTRO VO/GA 6003 - 3M, filtro respirador, aplicação contra
vapores orgânicos e gases ácidos, compatibilidade máscara 3M,
modelo 6003.
GUARDA CHUVA, cor preta, material armação de alumínio,
tipo automática, material cabo alumínio, material cobertura
lona, tipo cabo reto, tamanho grande.
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20

00085

21

02959

22

00544

23

00910

24

00337

25

00087

26

00830

27

02125

28

05330

29

00542

tricotada em 04 fios de algodão, com pigmentos antiderrapantes
de pvc na palma e face palmar dos dedos, forrada com malha de
algodão, punho em malha com elástico. Com duplo
revestimento em composto nitrílico que ofereça resistência
química no manuseio de solventes, óleos e graxas. Tamanhos
variados. Produto com Certificado de Aprovação (CA) pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA PVC 70CM C/ FORRO PALMA ÁSPERA. Produto
com Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA PVC 46CM C/ FORRO PALMA ÁSPERA. Produto
com Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
MACACÃO SANEAMENTO COM LUVAS E BOTAS
COM BICO E PALMILHA DE AÇO, macacão tipo
saneamento confeccionado em tecido sintex, frontal, com
bolsão tipo canguru, zíper coberto por pala com botões de
pressão, capuz com cordão para ajuste, botas e luvas de pvc
soldadas, costura soldada eletronicamente.
MASCARA COM REFIL, máscara contra gases, material
fibra sintética, tipo filtro carvão ativado (químico), tamanho
único, características adicionais tirantes p/ajustes/tiras elásticas
p/fixação c/filtro PFF2.
MASCARA FACIAL COM FILTRO, máscara de proteção
facial com filtro cheiro forte, com válvula de exalação e uma
válvula de inalação.
MASCARA PROTETORA, máscara dupla protetora com
elástico, confeccionada em TNT, polietileno com elásticos, com
duas camadas, descartável , cor branca, caixa com 100 unidades.
OCULOS A.V. INC. (A.E), óculos de proteção, policarbonato,
tipo lente anti-risco, ante embaçante, cor lente incolor,
características adicionais com cordão de segurança, hastes cor
preta, material do lente policarbonato.
OCULOS DE PROTEÇÃO, para proteção contra impactos de
partículas frontais e
luminosidade intensa, lentes
confeccionadas em policarbonato, com tratamento anti - risco
e proteção contra luminosidade intensa, lentes confeccionadas
em policarbonato, com tratamento anti - risco e proteção contra
raios UVA e UVB, na cor cinza fumê, hastes com ajuste de
comprimento, suporte nasal adaptável ao rosto, com CA válido
pelo MTPS.
PERNEIRA DE SEGURANÇA COM TALAS, CONTRA
ANIMAIS PEÇONHENTOS, de raspa com comprimento de 40
cm e fechamento em velcro.
Protetor
auditivo
revestido
de
espuma:
tipo
circumauricular constituído por 2 conchas em plástico,
revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que
entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das
conchas. SISPP - 3800-8. Protetor auditivo tipo concha
abafador de 24dB conchas em plásticos de cor preta e vermelha,
resistentes a choques mecânicos. Haste confeccionado em aço
mola inox. Descrição duas conchas em plásticos ABS; duas
almofadas revestidas com um filme de PVC; duas espumas
situadas no interior das conchas, haste confeccionada em aço
mola inox. Com certificação de redução de ruídos em dB de no
mínimo 24dB.

100

PAR

100

PAR

10

UN

20

UN

10

UN

05

CX

20

UN

100

UN

15

UN

20

UN

15
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30

01862

31

01878

32

05332

33

00543

34

00088

35

05331

PROTETOR AURICULAR TIPO INSERÇÃO DE
SILICONE COM CORDÃO EM ALGODÃO, PLÁSTICO
OU SILICONE, ATENUAÇÃO 17DB, protetor auditivo
tamanho único fabricado em silicone - moldável a diferentes
canais – Confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo
inserção – composto de um eixo com 03 flanges, onde a
primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cónicas
e com dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior
– acompanha cordão de algodão.
PROTETOR FACIAL TELADO, protetor facial com tela.

200

UN

10

UN

REPELENTE NA APRESENTAÇÃO DE LOÇÃO,PARA
REPELIR
MOSQUITO,PERNILONGOS,BORRACHUDOS,CONTEN
DO PRINCIPIO ATIVO DEET, 120 ml.
Respirador semi-facial descartável: dotado de válvula de
exalação e elásticos para a fixação e ajuste a cabeça do usuário.
Deve oferecer proteção contra vapores orgânicos em baixas
concentrações, odores incômodos, fumos, partículas tóxicas,
pós finos e névoas. Produto com Certificado de Aprovação
(CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
RESPIRADOR, respirador semi facial 02 com filtros. Produto
com Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).

15

UN

1.000

UN

20

UN

10

UN

VESTIMENTA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVO
AGRICOLA CONFECCIONADA EM TECIDO DE
ALGODÃO (BLUSÃO, CALÇA, AVENTAL, CAPUZ),
vestimenta para aplicação de defensivo agrícola, tamanho
variados, confeccionado em 50% de algodão e 50 % de
poliéster, impermeável para pulverização com fechamento
através de costuras, composto de boné tipo árabe, fechamento
frontal através de costuras e aba do boné bico de pato, visor com
proteção facial em acetato transparente com apoio acolchoado e
tiras para fixação ajustável com velcro, blusão de vestir pela
cabeça com gola padre ou com capuz acoplado através de
costuras frontal e/ou tiras para ajuste com a mínima abertura na
altura do peito com fechamento em velcro com mangas
compridas com elástico para ajuste dos punhos, com ajuste tiras
na barra do blusão, calças com tiras para ajuste na cintura com
elástico nos tornozelos, com reforço de pvc e lona abaixo do
joelho na parte frontal e inteiriço. Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2018
MENOR PREÇO POR ITEM
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o
instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Razão social do Licitante:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone/fax:
Representante Legal:
Nome:
Identificação:
Qualificação:

Item

Cód.
Produto
SAAE

Especificações e Características
Mínimas

Quant.
Estimadas

Un.

01

00704

10

UN

02

00719

10

GL

03

02060

200

UN

04

05265

AVENTAL PVC FORRADO
1,20x0,70cm,
cor
branca,
impermeável .
BLOQUEADOR SOLAR FPS60 (2L) UVA/UVB, a prova de
água e suor, no mínimo duas horas
de proteção, com vitamina E, com
válvula dosadora lacrada com
plástico transparente, devendo
constar nome do fabricante, lote e
registro no Ministério da Saúde.
BONÉ DE SEGURANÇA TIPO
ÁRABE
COM
SAIA
REMOVÍVEL,
EM
BRIM
AZUL ROYAL, SILK SAAE NA
FRENTE, hidro-repelente a névoa
agrotóxica ou química, destinados
a aplicar a cabeça e o ombro,
fechamento frontal com velcro, aba
rígida e elástico com ajuste na
cabeça.
BOTA
DE
BORRACHA
FEMININA, de segurança, pvccloreto
polivinila,
borracha
antiderrapante, solado de alto
durabilidade e de fácil limpeza,
cano curto (entre 20 a 30 cm),
macio e confortável, para serviços
gerais, tamanho nº 38 a 40, a ser
definido na compra, podendo a cor
ser preta ou branca. Produto com

12

PAR

Marca

Valor.
Unitário

Valor.
Total
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Certificado de Aprovação (CA)
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

05

00331

06

00326

07

00076

08

05346

09

05345

10

000687

BOTA
DE
BORRACHA
PRETA, borracha vulcanizada,
cor preta, tipo cano longo, com
forro, antiderrapante, tamanhos nº
40 a 46, a ser definido na compra.
Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
Calçado de segurança, tipo
botina de elástico na cor preta,
confeccionado
em
nobookhidrofugada curtida ao
cromo, palmilha de montagem de
não tecido fixada pelo sistema
strobel, sem biqueira de aço, e
solado de poliuretano bidensidade
injeta direto no cabedal, com
certificado de aprovação (CA),
tamanhos variados de 36 a 46.
Calçado de segurança, tipo
botina de elástico na cor preta,
confeccionado
em
vaquetahidrofugada curtida ao
cromo, palmilha de montagem de
não tecido fixada pelo sistema
strobel, sem biqueira de aço, e
solado de poliuretano bidensidade
injeta direto no cabedal, com
certificado de aprovação (CA)
tamanhos variadosnº 36 a 49.
Calça masculina profissional, em
brim sol a sol de alta qualidade
com 260g/m², na cor verde
mostarda , 100% algodão, cós
com elástico traseiro, sistema de
fechamento da braguilha com zíper
metálico, costura reforço entre
pernas pespontada, bolso de trás
costa lisa, tamanhos variados 36 a
60.
Camisa masculina de manga
curta modelo tradicional, em
brim sol a sol de alta qualidade
com 260g/m², na cor verde
mostarda, 100% algodão, com
logotipo “SAAE Piumhi- MG” no
bolso do lado esquerdo, tamanhos
variados P, M, G e GG.
CAPA DE CHUVA GROSSA,
COM MANGAS LONGAS,
CAPUZ (re vestido de pvc),
FECHAMENTO
FRONTAL
COM BOTÕES DE PRESSÃO,
AMARELA,
pvc
forrada,
resistente, tamanho adulto, com

20

PAR

24

PAR

200

PAR

10

UNI
D

10

UNI
D

100

UNI
D
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11

00083

12

00703

13

00827

14

03596

15

05266

16

04611

17

00722

medidas de 1,18 altura da ponta do
capuz até a barra, 65 cm de largura
e 48 cm de comprimento nas
mangas aproximadamente.
CAPACETE
PARA
CONDUTOR
DE
MOTOCICLETA, tipo fechado
com
queixeira
rebatível
articulada,
cores
diversas,
viseira
anti-risco
em
policarbonato de 2 mm com
dupla curvatura, sistema de
troca rápida de viseira, fecho de
engate rápido, ventilação antiembaçante, forro lavável.
CARTUCHO
PARA
RESPITADOR SEMI FACIL,
devendo obedecer a norma
ABNT NBR 12543. Deverá
possuir proteção para poeiras,
névoas, fumo e odores de vapores
orgânicos em concentrações
abaixo do nível de ação e
radionuclideos- Classe P3 e de
gases ácidos em concentrações
abaixo do nível de ação.
FILTRO VO/GA 6003 - 3M,
filtro respirador, aplicação contra
vapores orgânicos e gases ácidos,
compatibilidade máscara 3M,
modelo 6003.
GUARDA CHUVA, cor preta,
material armação de alumínio, tipo
automática,
material
cabo
alumínio, material cobertura lona,
tipo cabo reto, tamanho grande.

10

UNI
D

10

PAR

10

PEÇ
A

10

PEÇ
A

LANTERNA
DE CABEÇA
LED
REGARREGÁVEL,
lanterna profissional tática 500W,
1400 lumens 1X a 2000X, com
leds cree Q5, 3 estágios
de
iluminação, com carregador de
bateria.
LANTERNA
REGARREGAVEL,
tamanho
médio, led, bateria recarregável
bivolt (110/220V) de longa
duração, tomada retrátil, do
carregador embutida na base da
lanterna,
dois
modos
de
iluminação, com alta ou baixa
intensidade, na corta preta, com no
mínimo 9 LEDS.

10

UNI
D

10

UNI
D

LUVA DE LÁTEX NATURAL
ANATOMICAS
E
CONFORTAVEIS

100

PAR
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18

04003

19

00573

20

00085

21

02959

RESISTENTE E DURAVÉIS,
luva de borracha, em látex 100%
natural, resistente, antiderrapante,
c/ forro no verso, c/revestimento
em algodão, anatômica, cano
médio tamanho diversos. Produto
com Certificado de Aprovação
(CA)
pelo
Ministério
do
Trabalho e Emprego (MTE).
LUVA
LATEX
C/
100
UNIDADES,
luva
para
procedimento
não
cirúrgico,
material látex natural, integro e
uniforme, tamanho variados,
características
adicionais
lubrificadas com pó bioabsorvível,
descartável,, apresentação atóxica,
tipo
ambidestra,
tipo
uso
descartável,
modelo
formato
anatômico, finalidade resistente à
tração. Produto com Certificado
de Aprovação (CA) pelo
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
LUVA NITRILON, luva nitrilon
com suporte têxtil em algodão com
resistência
em
rasgamentos,
revestimento em látex natural
corrugado de alta qualidade, mais
resistência mecânica e ótima
aderência no manuseio de
materiais secos ou úmidos, bom
isolamento térmico, revestimento
total, forma anatômica, tricotada
em 04 fios de algodão, com
pigmentos antiderrapantes de pvc
na palma e face palmar dos dedos,
forrada com malha de algodão,
punho em malha com elástico.
Com duplo revestimento em
composto nitrílico que ofereça
resistência química no manuseio
de solventes, óleos e graxas.
Tamanhos variados. Produto com
Certificado de Aprovação (CA)
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
LUVA PVC 70CM C/ FORRO
PALMA ÁSPERA. Produto com
Certificado de Aprovação (CA)
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
LUVA PVC 46CM C/ FORRO
PALMA ÁSPERA. Produto com
Certificado de Aprovação (CA)
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

05

CX

600

UN

100

PAR

100

PAR
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22

00544

23

00910

24

00337

25

00087

26

00830

27

02125

28

05330

MACACÃO SANEAMENTO
COM LUVAS E BOTAS COM
BICO E PALMILHA DE AÇO,
macacão
tipo
saneamento
confeccionado em tecido sintex,
frontal, com bolsão tipo canguru,
zíper coberto por pala com botões
de pressão, capuz com cordão para
ajuste, botas e luvas de pvc
soldadas,
costura
soldada
eletronicamente.
MASCARA
COM
REFIL,
máscara contra gases, material
fibra sintética, tipo filtro carvão
ativado (químico), tamanho único,
características adicionais tirantes
p/ajustes/tiras elásticas p/fixação
c/filtro PFF2.
MASCARA FACIAL COM
FILTRO, máscara de proteção
facial com filtro cheiro forte, com
válvula de exalação e uma válvula
de inalação.
MASCARA
PROTETORA,
máscara dupla protetora com
elástico, confeccionada em TNT,
polietileno com elásticos, com
duas camadas, descartável , cor
branca, caixa com 100 unidades.

10

UN

20

UN

10

UN

05

CX

OCULOS A.V. INC. (A.E),
óculos de proteção, policarbonato,
tipo
lente
anti-risco,
ante
embaçante, cor lente incolor,
características adicionais com
cordão de segurança, hastes cor
preta,
material
do
lente
policarbonato.
OCULOS DE PROTEÇÃO, para
proteção contra impactos de
partículas frontais e luminosidade
intensa, lentes confeccionadas em
policarbonato, com tratamento anti
- risco e proteção contra
luminosidade
intensa,
lentes
confeccionadas em policarbonato,
com tratamento anti - risco e
proteção contra raios UVA e UVB,
na cor cinza fumê, hastes com
ajuste de comprimento, suporte
nasal adaptável ao rosto, com CA
válido pelo MTPS.
PERNEIRA DE SEGURANÇA
COM
TALAS,
CONTRA
ANIMAIS PEÇONHENTOS, de
raspa com comprimento de 40 cm
e fechamento em velcro.

20

UN

100

UN

UN

15
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29

00542

30

01862

31

01878

32

05332

33

00543

Protetor auditivo revestido de
espuma: tipo circumauricular
constituído por 2 conchas em
plástico, revestidas com almofadas
de espuma em suas laterais (que
entram em contato com a cabeça
do usuário) e no interior das
conchas. SISPP - 3800-8. Protetor
auditivo tipo concha abafador de
24dB conchas em plásticos de cor
preta e vermelha, resistentes a
choques
mecânicos.
Haste
confeccionado em aço mola inox.
Descrição duas conchas em
plásticos ABS; duas almofadas
revestidas com um filme de PVC;
duas espumas situadas no interior
das conchas, haste confeccionada
em aço mola inox. Com
certificação de redução de ruídos
em dB de no mínimo 24dB.
PROTETOR
AURICULAR
TIPO
INSERÇÃO
DE
SILICONE COM CORDÃO
EM ALGODÃO, PLÁSTICO
OU SILICONE, ATENUAÇÃO
17DB, protetor auditivo tamanho
único fabricado em silicone moldável a diferentes canais –
Confeccionado em silicone grau
farmacêutico, tipo inserção –
composto de um eixo com 03
flanges, onde a primeira, a segunda
e a terceira, são flanges maciças e
cónicas
e
com
dimensões
variáveis, contendo um orifício no
seu interior – acompanha cordão de
algodão.
PROTETOR
FACIAL
TELADO, protetor facial com
tela.

UN

20

UN

200

UN

10

REPELENTE
NA
APRESENTAÇÃO
DE
LOÇÃO,PARA
REPELIR
MOSQUITO,PERNILONGOS,B
ORRACHUDOS,CONTENDO
PRINCIPIO ATIVO DEET, 120
ml.
Respirador
semi-facial
descartável: dotado de válvula de
exalação e elásticos para a fixação
e ajuste a cabeça do usuário. Deve
oferecer proteção contra vapores
orgânicos
em
baixas
concentrações, odores incômodos,
fumos, partículas tóxicas, pós finos
e
névoas.
Produto
com
Certificado de Aprovação (CA)

UN

15

UN

1.000
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pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

34

00088

RESPIRADOR, respirador semi
facial 02 com filtros. Produto com
Certificado de Aprovação (CA)
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

UN

20

35

05331

VESTIMENTA
PARA
APLICAÇÃO DE DEFENSIVO
AGRICOLA
CONFECCIONADA
EM
TECIDO
DE
ALGODÃO
(BLUSÃO,
CALÇA,
AVENTAL, CAPUZ), vestimenta
para aplicação de defensivo
agrícola,
tamanho
variados,
confeccionado em 50% de algodão
e 50 % de poliéster, impermeável
para pulverização com fechamento
através de costuras, composto de
boné tipo árabe, fechamento
frontal através de costuras e aba do
boné bico de pato, visor com
proteção facial em acetato
transparente com apoio acolchoado
e tiras para fixação ajustável com
velcro, blusão de vestir pela cabeça
com gola padre ou com capuz
acoplado através de costuras
frontal e/ou tiras para ajuste com a
mínima abertura na altura do peito
com fechamento em velcro com
mangas compridas com elástico
para ajuste dos punhos, com ajuste
tiras na barra do blusão, calças com
tiras para ajuste na cintura com
elástico nos tornozelos, com
reforço de pvc e lona abaixo do
joelho na parte frontal e inteiriço.
Produto com Certificado de
Aprovação (CA) pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).

UN

10

VALOR TOTAL.................................................................................................................. ....................R$
Condições Gerais:
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
Local e Data
Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)
Representante Legal
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