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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00003/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2019

EMPRESA: MARIA LUZIA DA SILVA – ME

CNPJ: 04.214.231/0001-59

NOME FANTASIA: EXTINTORES NACIONAL

TELEFONE/FAX: (69) 5353-1576 – (69) 3536-1576 - (69)98487-1179

E-MAIL:

REPRESENTANTE: MARIA LUZIA DA SILVA 

CPF: 629.353.302-00

LOTE ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

1 SERVIÇO 100 R$ 78,00 R$ 7.800,00

2 SERVIÇO 123 R$ 82,00 R$ 10.086,00

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e 
estado):

Av. Vimbere, n. 3014, Bloco 5, Setor 08, Ariquemes – RO, CEP: 76.873-
398

extintores.nacional@hotmail.com

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 
DE COMBATE A INCÊNDIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TESTES HIDROSTÁTICOS, 
visando atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

VALOR 
UNITÁRIO 

Extintor de Incêndio tipo  2 – A (Água):
- Verificação das condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.

Extintor de Incêndio Tipo BC de 6 kg:
- Verificação da condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.
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3 SERVIÇO 4 R$ 75,00 R$ 300,00

4 SERVIÇO 8 R$ 80,00 R$ 640,00

5 SERVIÇO 5 R$ 73,00 R$ 365,00

Extintor de Incêndio tipo BC de 12 kg:
- Verificação da condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.

Extintor de Incêndio tipo BC de 08 kg:
- Verificação da condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso

Extintor de Incêndio tipo BC de 04 kg:
- Verificação das condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.
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6 SERVIÇO 9 R$ 75,00 R$ 675,00

7 SERVIÇO 2 R$ 67,00 R$ 134,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 20.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................R$ R$ 20.596,25

Vinte mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte cinco centavos

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ..............................R$ R$ 20.000,00

Vinte Mil Reais

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..............................R$ R$ 596,25

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 2,89%

Porto Velho, 09 de Abril de 2019.

Naiara F. Lima

Equipe de Apoio-SML

Extintor de Incêndio tipo ABC PÓ QUÍMICO de 06 
kg:
- Verificação das condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.

Extintor de Incêndio tipo BC de 10 kg:
- Verificação das condições da pressão indicada 
pelo manômetro (quando houver);
- Colocação de etiqueta de identificação em seu 
bojo, constando a data em que foi recarregado, 
a data da próxima recarga e o número de 
identificação;
- Colocação de lacre de inviolabilidade;
- Realizar os serviços em conformidade com a 
NBR 12.962 (Esta Norma estabelece os requisitos 
para conferência periódica e os serviços de 
inspeção e manutenção de extintores de 
incêndio); 
- Fazer a retirada dos equipamentos para a 
realização dos serviços em local apropriado da 
contratada;
- Realizar a reposição ou substituição da carga 
nominal do equipamento com equipamento adequado 
e pessoal habilitado para tal;
- Devolver os equipamentos e colocá-los nos 
locais específicos devidamente recarregados e 
certificados quando for o caso;
- Informar no seu bojo a validade da carga de 
no mínimo 12 meses.


