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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.00322/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 060/2018 SRP/032/2018

EMPRESA: BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – EPP

CNPJ: 27.509.080/0001-61

TELEFONE/FAX: 31 2519 – 8950

E-MAIL:

REPRESENTANTE: RAFAEL LUNARDI SÉRIO COLLAÇO

CPF: 074.070.036-70

LOTES

ITENS ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

12 UNID. 1072 BRASCAMP R$ 12,10 R$ 12.971,20

14 UNID. 474 ALLTEC R$ 16,85 R$ 7.986,90

24 ALLTEC R$ 72,91 R$ 1.749,84

46 PAR 295 UBERSG R$ 20,33 R$ 5.997,35

VALOR TOTAL R$ 28.705,29

R$ 80.345,59

OITENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

R$ 28.705,29

VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

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

RUA ARISTÓTELES Nº889 BAIRRO: BARROCA – BELO HORIZONTE – MINAS 
GERAIS.

brasepi@brasepi.com.br

CAPA DE CHUVA TRANSPARANTE COM CAPUS,  
Confeccionada em PVC laminado transparente Sem 
forro Soldada eletronicamente com manga e capuz 
Fechamento frontal por botões de pressão. 
Possui resistência e qualidade Utilizada para 
construção civil, vigilância, limpeza, passeio, 
eventos ao ar livre, etc. Tamanho: G

CARTUCHO tipo baioneta para vapores orgânicos. 
Compatível coma máscara semifacial.

37

MASCARA COM FILTRO DE MATERIAL QUIMICA, 
respirador purificador de ar de segurança, tipo 
peça um quarto facial, tamanho único, 
confeccionado em composto de borracha e 
silicone, na cor cinza, com borda interna. nas 
laterais do corpo da peça, estão localizadas 
duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são 
encaixados dois dispositivos de material 
plástico cinza claro, dotados de uma válvula de 
inalação em sua parte traseira e de uma rosca 
externa em sua parte dianteira, onde são 
rosqueados os filtros químicos, mecânicos e 
combinados. a peça facial possui uma abertura 
localizada em sua parte frontal inferior, na 
qual é encaixado um dispositivo de material 
plástico cinza claro, dotado internamente de 
uma válvula e de uma tampa da mesma cor. o 
respirador possui, na parte central do seu 
corpo, um ponto (saliência) para o encaixe de 
um suporte plástico cinza claro, dotado de 
quatro hastes, onde são fixadas quatro fivelas 
plásticas, através das quais passam as pontas 
de dois tirantes elásticos ajustáveis na cor 
preta: um tirante localizado na parte superior 
e o outro, na parte inferior. no tirante 
localizado na parte superior, encontram-se 
costuradas duas alças plásticas na cor cinza 
claro, para encaixe na cabeça do usuário. os 
filtros químicos, mecânicos e combinados são 
confeccionados em plástico rígido na cor preta, 
com um sistema de encaixe tipo rosca em sua 
parte traseira e possui uma etiqueta 
autocolante de cor específica para cada tipo de 
filtro e uso. ref.: peça 1/4 facial mastt 2002; 
1) filtros químicos classe 1: cma 1 - vapores 
orgânicos; cmb 1 - gases ácidos; cmc 1 - 
vapores orgânicos e gases ácidos; cmd 1 - 
amônia e aminas; abek 1 - multigases. 2) 
filtros mecânicos: he 1 poeiras, névoas, fumos 
e radionuclídeos (p3); se 1 poeiras, névoas e 
fumos (p2); he 2 - poeiras e névoas (p1). 3) 
filtros combinados (químico classe 1 e mecânico 
p2): cmp 1- vapores orgânicos mais poeiras, 
névoas e fumos.

UNID.

PERNEIRAS COM VELCRO, vestimenta de segurança 
tipo perneira, confeccionada em couro sintético 
(bidin) de 15mm de espessura, forrada 
internamente, com velcro para a fixação da 
perneira, contendo três lâminas de aço, 
revestida de acordo com o sistema star 
tecmater®, na parte frontal da perneira, de 16 
mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui 
três furos laterais para respiro. -medidas: 40 
cm de comprimento na frente, 20 cm de 
comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o 
metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de 
circunferência. -peso: 1,015 kg. O par uso: 
proteção dos membros inferiores do usuário 
contra lesões provocadas por materiais ou 
objetos cortantes, partículas volantes, 
escoriantes, perfurantes, picadas de animais 
peçonhentos e névoas na aplicação de produtos 
químicos. Aplicação: indicado para trabalhos 
que envolvam risco de lesão aos membros 
inferiores.

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO .......................................................R$ 

VALOR TOTAL A SER 
CONTRATADO ....................................................................R$ 
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R$ 51.640,30

CINQUENTA E UM MIL,SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 64,27%

SESSENTA E QUATRO VIRGULA VINTE E SETE PORCENTO

    Porto Velho – RO, 18 de julho  2018

                LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

                  EQUIPE DE APOIO – SML

ECONOMICIDADE GERADA NO 
PREGÃO ..............................................................................R$ 


