
Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 090 03.928.511/0001-66 1.045,00 790,00 Não

2 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP  076 20.596.450/0001-04 1.045,57 859,00 Sim

3 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  072 28.062.335/0001-53 1.045,00 1.045,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:03
2 - - BOTA DE COMBATE A INCENDIO: Especificacoes minimas: Bota para bombeiro, cano longo tipo galocha, 

utilizada para combate a incendios, constituida de couro hidrofugado, antichama, acolchoado, forro d

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 2 Unidade: Unidades
Descrição: - BOTA DE COMBATE A INCENDIO: Especificacoes minimas: Bota para bombeiro, cano longo tipo galocha, utilizada 
para combate a incendios, constituida de couro hidrofugado, antichama, acolchoado, forro da gaspea e cano 100% impermeavel e 
respiravel em no minimo 75% do eixo do cano, no formato de meia e forro do colarinho em material de alta resistencia 
multifilamentos 3D. Linhas de costura em meta-aramida ou para-aramida com tratamento retardante de chamas, palmilha de 
montagem em resina polimerica anti perfuracao nao metalica fixado pelo processo montado, palmilha de isolamento termico em 
celula de ar com sistema antibacteriano, biqueira de seguranca resistente ao impacto de 200J com protecao externa em borracha 
vulcanizada ou couro tipo carbono com alta resistencia ao desgaste e rasgamento, palmilha de conforto de poliuretano 
anatomicamente conformada dublada com tecido de alta resistencia e tratamento bactericida e fungicida. Solado de borracha super 
nitrilica, a planta e salto podera ser preenchida com polimero para maior isolamento termico e absorcao de impacto. Todo o solado 
deve ser resistente a alta temperatura colado diretamente no cabedal. A bota deve possuir propriedade antiestatica, sendo por fita de 
fios de poliester com 40% de fibras metalicas com largura de 10 mm. Construida e certificada com base nas normas ABNT NBR 
15275, NBR ISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e EN 15090:2012 com pictograma.Caso o produto ofertado tenha classificacao 
de padroes de desempenho diferente ao solicitado, somente sera aceito para os casos de superioridade (maior nivel de protecao) 
nos padroes minimos exigidos.2.1 - CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser 
entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos 
das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.- BOTA DE COMBATE A INCENDIO: 
Especificacoes minimas: Bota para bombeiro, cano longo tipo galocha, utilizada para combate a incendios, constituida de couro 
hidrofugado, antichama, acolchoado, forro da gaspea e cano 100% impermeavel e respiravel em no minimo 75% do eixo do cano, no 
formato de meia e forro do colarinho em material de alta resistencia multifilamentos 3D. Linhas de costura em meta-aramida ou para-
aramida com tratamento retardante de chamas, palmilha de montagem em resina polimerica anti perfuraca
Quantidade: 3 Valor Unit.: 790,00 Valor Total: 2.370,00

Marca: GUARTELA Modelo: 1015090

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:03
3 - LUVA PARA COMBATE A INCENDIO ESTRUTURAL - Especificacoes minimas:3.1-OBJETIVOEsta 

especificacao fixa as condicoes minimas exigiveis para o fornecimento de LUVAS PARA COMBATE A 
INCENDIO, a serem util

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  078 28.062.335/0001-53 665,00 665,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 3 Unidade: Unidades
Descrição: LUVA PARA COMBATE A INCENDIO ESTRUTURAL - Especificacoes minimas:3.1-OBJETIVOEsta especificacao fixa as 
condicoes minimas exigiveis para o fornecimento de LUVAS PARA COMBATE A INCENDIO, a serem utilizadas pelo Corpo de 
Bombeiros.3.2-COMPOSICAO  1Âª. camada - em couro natural de no minimo 85g/m2, resistente ao calor, chamas, corte e 
perfuracao, curtido com aditivos para permanecer macio quando molhado e fornecer baixa absorcao de agua. Aplicada em toda a 
luva, palma, dorso, dos dedos ao pulso.  2Âª. camada - barreira de umidade 100% a prova d'agua e respiravel, fornecendo protecao 
contra penetracao viral/quimica e contra patogenos transmitidos pelo sangue. Aplicada em toda a luva, palma, dorso, dos dedos ao 
pulso.  3Âª. camada - barreira termica/forro em modacrilico antichama de no minimo 170g/m2, qual nao deve gotejar e derreter. 
Devendo proteger contra o calor e dar conforto. Aplicada em toda a luva, palma, dorso, dos dedos ao pulso.  3.3-
CARACTERISTICAS GERAISCom excecao do punho devido a possibilidade de variacoes, a parte inferior da palma da luva deve ser 
em couro tipo camurca e a parte superior dorsal em misto de couro tipo liso e camurca.  Devera possuir na parte superior dorsal uma 
protecao da articulacao em couro que nao restrinja os movimentos, costurado sobre a camada principal, em toda a area da 
articulacao, qual deve se estender entre o polegar e o indicador. Devera possuir uma tira no estilo debruns costurados no meio dos 
dedos anelar e polegar afim de proporcionar reforco extra.Deve conter ajuste elastico na regiao do pulso para protecao contra 
entrada de detritos. O punho deve estar disponivel em duas opcoes, qual sera definido no momento da contra-tacao: - tipo pulseira 
em couro, devendo conter em sua borda revestimento reforcado para deixa-lo maleavel, nao totalmente rigido e nem muito flexivel.- 
tipo manopla em malha meta-aramida e para-aramida na cor preto, com protetor arterial em couro.Todas as costuras da luva devem 
ser 100% em para-aramida.Para fornecer maior retencao das camadas e reduzir o volume nas pontas dos dedos afim de melhorar o 
feedback tatil, um adesivo respiravel deve ser usado garantir a adesao total das camadas.  Internamente devera conter uma etiqueta 
com as informacoes do fabricante, certificacao, tamanho, data de fabricacao e codigo de barras para rastreamento, devendo ser 
selada a quente para maior durabilidade e melhor conforto do usuario. A Luva devera ser de Cor 
Quantidade: 4 Valor Unit.: 665,00 Valor Total: 2.660,00

Marca: Sossul Modelo: Flexfire

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 008 07.076.643/0001-68 183,00 169,89 Sim

2 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP  050 20.596.450/0001-04 183,89 173,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:03
4 - BATEDOR - ABAFADOR DE FOGO - Especificacoes minimas:Batedor de fogo 4mm. ferramenta usada para o 

combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. construida de uma lÃ¢mina ('flap') de borracha, com 

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 4 Unidade: Unidades
Descrição: BATEDOR - ABAFADOR DE FOGO - Especificacoes minimas:Batedor de fogo 4mm. ferramenta usada para o combate 
direto ao fogo apagando-o por abafamento. construida de uma lÃ¢mina ('flap') de borracha, com duas lonasinternas, comprimento de 
50cm, largura de 40cm e espessura de 4mm com ou sem8201.90.00 furos, parafusada em armacao de ferro em forma de â??tâ? 
reforcada com furacaopara 4 parafusos, e angulacao de 45Â° para maior ergonomia do operador durante ocombate. cabo de 
madeira, flexivel e resistente a impactos, comprimento 1,50m ediÃ¢metro de 28mm.4.1- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: 
Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 
18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo 
setor competente.BATEDOR - ABAFADOR DE FOGO - Especificacoes minimas:Batedor de fogo 4mm. ferramenta usada para o 
combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. construida de uma lÃ¢mina ('flap') de borracha, com duas lonasinternas, 
comprimento de 50cm, largura de 40cm e espessura de 4mm com ou sem8201.90.00 furos, parafusada em armacao de ferro em 
forma de â??tâ? reforcada com furacaopara 4 parafusos, e angulacao de 45Â° para maior ergonomia do operador durante ocombate. 
cabo de madeira, flexivel e resistente a impactos, comprimento 1,50m ediÃ¢metro de 28mm.4.1- CONDICOES E PRAZOS DE 
ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 
13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, 
emitido pelo setor competente.
Quantidade: 3 Valor Unit.: 169,89 Valor Total: 509,67

Marca: MARCA PROPRIA Modelo: MODELO PROPRIO

2 de 11Gerado em: 04/07/2022 16:48:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
OTACÍLIO COSTA-SC



3 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  040 28.062.335/0001-53 183,00 183,00 Sim

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 054 03.928.511/0001-66 2.915,00 2.390,00 Não

2 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  079 28.062.335/0001-53 2.915,00 2.765,00 Sim

3 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 022 07.076.643/0001-68 3.900,00 3.900,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:03
5 - LANTERNA LED RECARREGAVEL 220V - Especificacoes minimas:o  corpo da lanterna devera ser fabricado 

em termoplastico de alto impacto nas dimensoes (aproximadas) 19 cm x 16 cm x 13 cm. possuir alca embo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 5 Unidade: Unidades
Descrição: LANTERNA LED RECARREGAVEL 220V - Especificacoes minimas:o  corpo da lanterna devera ser fabricado em 
termoplastico de alto impacto nas dimensoes (aproximadas) 19 cm x 16 cm x 13 cm. possuir alca emborrachada integrada ao corpo a 
fim de facilitar o transporte; lente em acrilico transparente com diÃ¢metro (aproximado) de 10cm, refletor parabolico em termoplastico 
com acabamento cromado. possuir dois aneis em borracha, sendoum no corpo da lanterna e o outro ao redor da lente em acrilico a 
fim de garantir uma perfeita vedacao protegendo o circuito eletronico e o led (emissor de luz); possuir um suporte para recarga da 
bateria fabricado em termoplastico  com as seguintes dimensoes (aproximadas) 17cm x 13cm x 5cm. possui doisleds indicadores de 
recarga da bateria um na cor vermelha indicando: â??carga e outro na cor verde indicando: â??carregada. possuir dispositivo de 
travamento automatico e botao para remocao da lanterna,podendo ser instalado em viaturas ou em ambientes, alimentado por um 
carregador veicular de 12 volts. possui cinto para transporte da lanterna com engate rapido; led(emissor de luz) com tecnologia c4 
com durabilidade de 50.000 horas de vida util. ter autonomia de ate 3 horas em alta e de ate 6horas em baixa intensidade de luz;  
resistente a agua  a umaprofundidade de ate 1 metro por 30 minutos. seu peso nao ultrapassa 900 gramas.5.1 CONDICOES E 
PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio 
Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido 
Expresso, emitido pelo setor competente.LANTERNA LED RECARREGAVEL 220V - Especificacoes minimas:o  corpo da lanterna 
devera ser fabricado em termoplastico de alto impacto nas dimensoes (aproximadas) 19 cm x 16 cm x 13 cm. possuir alca 
emborrachada integrada ao corpo a fim de facilitar o transporte; lente em acrilico transparente com diÃ¢metro (aproximado) de 10cm, 
refletor parabolico em termoplastico com acabamento cromado. possuir dois aneis em borracha, sendoum no corpo da lanterna e o 
outro ao redor da lente em acrilico a fim de garantir uma perfeita vedacao protegendo o circuito eletronico e o led (emissor de luz); 
possuir um suporte para recarga da bateria fabricado em termoplastico  com as seguintes dimensoes (aproximadas) 17cm x 13cm x 
5cm. possui doisleds indicadores de recarga da bateria um na cor ve
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.390,00 Valor Total: 2.390,00

Marca: STREAMLIGHT Modelo: VULCAN

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:03
6 - SOPRADOR - VARREDOR A COMBUSTAO - Especificacoes minimas:no uso e alta capacidade de sopro, 

representando o melhor custo-beneficio para sua necessidade.Indicado para limpeza durante a pre-colheita d

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

3 de 11Gerado em: 04/07/2022 16:48:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
OTACÍLIO COSTA-SC



Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 911 REPRESENTAÇÕES, MANUTENÇÃO E COM. DE 
EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

 016 07.918.422/0001-90 2.895,00 2.000,00 Sim

2 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 
FERRAMENTAS LTDA

 074 24.067.409/0001-93 3.442,09 2.047,00 Sim

3 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  024 28.062.335/0001-53 3.440,00 3.440,00 Sim

4 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 097 07.076.643/0001-68 4.090,00 4.090,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 6 Unidade: Unidades
Descrição: SOPRADOR - VARREDOR A COMBUSTAO - Especificacoes minimas:no uso e alta capacidade de sopro, representando 
o melhor custo-beneficio para sua necessidade.Indicado para limpeza durante a pre-colheita do cafe, varredura de folhas em jardins 
e areas publicas como parques, ruas, calcadas, bosques, rodovias,campos de futebol e recreacao, estacionamentos, limpeza de 
maquinas agricolas, etc.ESPECIFICACOES TECNICAS ( MINIMAS ):Motor tipo 1E47F: Monocilindrico de 2T refrigerado a ar com 
ventilacao forcadaCilindrada: 59,2 cc (cm3)Potencia Maxima*: 3,55 HP (2,65 kW)1Rotacao* (Maxima): 8.000 rpmFiltro de ar: 
Elemento de EspumaCapacidade do tanque de combustivel: 2 litrosConsumo de combustivel (Maximo): 2,1L/h6.1- CONDICOES E 
PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio 
Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido 
Expresso, emitido pelo setor competente.SOPRADOR - VARREDOR A COMBUSTAO - Especificacoes minimas:no uso e alta 
capacidade de sopro, representando o melhor custo-beneficio para sua necessidade.Indicado para limpeza durante a pre-colheita do 
cafe, varredura de folhas em jardins e areas publicas como parques, ruas, calcadas, bosques, rodovias,campos de futebol e 
recreacao, estacionamentos, limpeza de maquinas agricolas, etc.ESPECIFICACOES TECNICAS ( MINIMAS ):Motor tipo 1E47F: 
Monocilindrico de 2T refrigerado a ar com ventilacao forcadaCilindrada: 59,2 cc (cm3)Potencia Maxima*: 3,55 HP (2,65 
kW)1Rotacao* (Maxima): 8.000 rpmFiltro de ar: Elemento de EspumaCapacidade do tanque de combustivel: 2 litrosConsumo de 
combustivel (Maximo): 2,1L/h6.1- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser 
entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos 
das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.000,00 Valor Total: 2.000,00

Marca: Guarany Modelo: 0408.10

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
7 - COLETE SALVA VIDAS PARA AGUAS RAPIDAS. Especificacoes minimas:Colete salva-vidas para utilizacao 

em operacoes de resgate em enchentes e enxurradas (aguas rapidas). Devera ter cordura 500R em vermelho

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 7 Unidade: Unidades

Descrição: COLETE SALVA VIDAS PARA AGUAS RAPIDAS. Especificacoes minimas:Colete salva-vidas para utilizacao em 
operacoes de resgate em enchentes e enxurradas (aguas rapidas). Devera ter cordura 500R em vermelho. Ter espuma de celulas 
fechadas em EVA. Devera ter flutuabilidade de 12kg e fechamento central com ziper YKK. Devera ter 02 (duas) fivelas frontais com 
ajuste pessoal com 05 (cinco) reguladores. Devera ter 02 bolsas laterais para transportar materiais (mosquetoes, polias, etc).Devera 
ter uma bolsa removivel frontal para equipamento (mosquetoes, etc.) Devera ter 01 armacao para fixacao de faca. Devera ja vir com 
uma faca e bainha acoplada ao colete para seguranca do resgatista. Ter 01 bolsa com sistema para colocar canivete. Devera ter fita 
reflexiva por cima dos ombros. Devera ter fita de velcro por cima dos ombros para guardar o "rabo de vaca" (rabo de vaca: 
ferramenta de 1m de fita e mosquetao para facil engate do sistema "isca viva" com fixacao de velcro por cima do ombro). Devera ter 
cinto de sistema "Isca Viva", com anel de aco inox fivela de soltura rapida em nylon (da Piter Pan) e fivela de freio em aluminio. Ter 
bolsa traseira removivel para transportar equipamentos com ziper YKK, fivelas de engate em nylon.- CONDICOES E PRAZOS DE 
ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 
13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, 
emitido pelo setor competente.COLETE SALVA VIDAS PARA AGUAS RAPIDAS. Especificacoes minimas:Colete salva-vidas para 
utilizacao em operacoes de resgate em enchentes e enxurradas (aguas rapidas). Devera ter cordura 500R em vermelho. Ter espuma 
de celulas fechadas em EVA. Devera ter flutuabilidade de 12kg e fechamento central com ziper YKK. Devera ter 02 (duas) fivelas 
frontais com ajuste pessoal com 05 (cinco) reguladores. Devera ter 02 bolsas laterais para transportar materiais (mosquetoes, polias, 
etc).Devera ter uma bolsa removivel frontal para equipamento (mosquetoes, etc.) Devera ter 01 armacao para fixacao de faca. 
Devera ja vir com uma faca e bainha acoplada ao colete para seguranca do resgatista. Ter 01 bolsa com sistema para colocar 
canivete. Devera ter fita reflexiva por cima dos ombros. Devera ter fita de velcro por cima dos ombros para guardar o "rabo de vaca" 
(rabo de vaca: ferramenta de 1m de fita e mosquetao para facil
Quantidade: 4 Valor Unit.: 448,00 Valor Total: 1.792,00

Marca: Ativa nautica Modelo: colete salva-vidas ATIVA 
RESGATE com ISCA VIVA

4 de 11Gerado em: 04/07/2022 16:48:05
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  002 28.062.335/0001-53 448,00 448,00 Sim

2 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 056 07.076.643/0001-68 750,00 750,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP  093 20.596.450/0001-04 243,18 205,00 Sim

2 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  009 28.062.335/0001-53 243,00 240,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
8 - CAPACETE DE RESGATE AQUATICO - Especificacoes minimas:Capacete injetado em polipropileno de alta 

resistencia. ajustavel do 51cm ate 65cm - (medida obtida a partir da circunferencia da cabeca na regia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 8 Unidade: Unidades

Descrição: CAPACETE DE RESGATE AQUATICO - Especificacoes minimas:Capacete injetado em polipropileno de alta resistencia. 
ajustavel do 51cm ate 65cm - (medida obtida a partir da circunferencia da cabeca na regiao da testa). possui protetor de orelhas 
fixados com rebites inoxidaveis. O capacete deve flutuar e nao absorver agua. Possui furos para ventilacao e escoamento dâ??agua. 
Ser na cor amarelo ou vermelho.8.1- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo 
ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos 
precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.CAPACETE DE RESGATE 
AQUATICO - Especificacoes minimas:Capacete injetado em polipropileno de alta resistencia. ajustavel do 51cm ate 65cm - (medida 
obtida a partir da circunferencia da cabeca na regiao da testa). possui protetor de orelhas fixados com rebites inoxidaveis. O 
capacete deve flutuar e nao absorver agua. Possui furos para ventilacao e escoamento dâ??agua. Ser na cor amarelo ou 
vermelho.8.1- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo 
de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, 
mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.
Quantidade: 4 Valor Unit.: 205,00 Valor Total: 820,00

Marca: CANOE Modelo: CAPACETE REGATE 
AQUÁTICO

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
9 - SACO PARA RESGATE - Especificacoes minimas:Possuir - 20m corda flutuante. Para ser utilizado nas  

equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Possuir uma fita refletiva, o que lhe proporciona melhor vi

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

5 de 11Gerado em: 04/07/2022 16:48:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 031 07.076.643/0001-68 351,00 289,89 Sim

2 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  083 28.062.335/0001-53 350,00 350,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 9 Unidade: Unidades
Descrição: SACO PARA RESGATE - Especificacoes minimas:Possuir - 20m corda flutuante. Para ser utilizado nas  equipes de 
resgate do Corpo de Bombeiros. Possuir uma fita refletiva, o que lhe proporciona melhor visualizacao a noite. Tela para rapido 
escoamento da agua. sistema de abertura e estrangulamento atraves de um cordao com um bujao regulador, que proporciona rapida 
abertura e fechamento da boca. Possuir espuma flutuadora interna, deixando o saco na superficie da agua quando vazio. Ter a  
corda e flutuante de  20m. Possuir ainda fita de polipropileno de 25mm de largura, com tridente de engate rapido, o que auxilia no 
transporte. Material utilizado: nylon 500 (cordura) na cor amarela; 20m de corda de 08mm flutuante de cor branca; fita refletiva. fitas 
de polipropileno; engates de nylon; tela para escoamento rapido da agua; costura reforcada com pesponto; mangueira para 
transporte no fundo que protege a corda do atrito com o chao e outras superficies; ilhos para auxiliar no escoamento da agua; 
espuma flutuadora com certificacao.-  CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo 
ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos 
precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.SACO PARA RESGATE - 
Especificacoes minimas:Possuir - 20m corda flutuante. Para ser utilizado nas  equipes de resgate do Corpo de Bombeiros. Possuir 
uma fita refletiva, o que lhe proporciona melhor visualizacao a noite. Tela para rapido escoamento da agua. sistema de abertura e 
estrangulamento atraves de um cordao com um bujao regulador, que proporciona rapida abertura e fechamento da boca. Possuir 
espuma flutuadora interna, deixando o saco na superficie da agua quando vazio. Ter a  corda e flutuante de  20m. Possuir ainda fita 
de polipropileno de 25mm de largura, com tridente de engate rapido, o que auxilia no transporte. Material utilizado: nylon 500 
(cordura) na cor amarela; 20m de corda de 08mm flutuante de cor branca; fita refletiva. fitas de polipropileno; engates de nylon; tela 
para escoamento rapido da agua; costura reforcada com pesponto; mangueira para transporte no fundo que protege a corda do atrito 
com o chao e outras superficies; ilhos para auxiliar no escoamento da agua; espuma flutuadora com certificacao.-  CONDICOES E 
PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis
Quantidade: 2 Valor Unit.: 289,89 Valor Total: 579,78

Marca: MARCA PROPRIA Modelo: MODELO PROPRIO

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
10 - CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA - Especificacoes Minimas:Ter o  casco externo do capacete 

material feito de polipropileno, ou semelhante . Possuir um sistema para uso de lanternas, capazes de aceitar q

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 10 Unidade: Unidades
Descrição: CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA - Especificacoes Minimas:Ter o  casco externo do capacete material feito de 
polipropileno, ou semelhante . Possuir um sistema para uso de lanternas, capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna Possuir no 
casco externo  um sistema de ventilacao para saidas de ar, garantindo maxima ventilacao e conforto ao usuario. Com  sistema de 
ventilacao de grades anti-intrusao feitas em aluminio, impedindo que entre pedras e detritos entrem no capacete. o casco externo 
apresentar pontos de fixacao para o visor e adaptadores de protetores auriculares, o capacete possuir protetores para estes pontos, 
garantindo sua protecao quando nao estiver em uso. O casco interno do capacete e feito em poliestireno de alta densidade, ou 
semelhante garantindo maior absorcao de choques mecÃ¢nicos. O casco interno possuir dutos para reciclagem e circulacao de ar. 
entre o casco interno e a cabeca do usuario existir um estofamento interno constituido por tres partes: frontal, central e traseira. o 
estofamento interno ser  totalmente removivel e capaz de ser lavado em maquinas. o estofamento interno ser feito em um tecido 
antitranspirante. A queixeira do capacete apresentar no minimo quatro pontos de fixacao, todos os pontos sao com travamento e 
abertura rapidos com um sistema de liberacao. Ser de tamanho universal, podendo alcancar no minimo 51cm ate 62 cm no maximo. - 
CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros 
Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante 
recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.CAPACETE SALVAMENTO EM ALTURA - Especificacoes 
Minimas:Ter o  casco externo do capacete material feito de polipropileno, ou semelhante . Possuir um sistema para uso de lanternas, 
capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna Possuir no casco externo  um sistema de ventilacao para saidas de ar, garantindo 
maxima ventilacao e conforto ao usuario. Com  sistema de ventilacao de grades anti-intrusao feitas em aluminio, impedindo que entre 
pedras e detritos entrem no capacete. o casco externo apresentar pontos de fixacao para o visor e adaptadores de protetores 
auriculares, o capacete possuir protetores para estes pontos, garantindo sua protecao quando nao estiver em uso. O casco interno 
do capacete e feito em poliestireno de alta densidade, ou semelhan
Quantidade: 2 Valor Unit.: 994,00 Valor Total: 1.988,00

Marca: Kask Modelo: Capacete Plasma AQ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  063 28.062.335/0001-53 994,00 994,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 060 07.076.643/0001-68 241,00 198,89 Sim

2 911 REPRESENTAÇÕES, MANUTENÇÃO E COM. DE 
EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

 011 07.918.422/0001-90 241,48 235,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
11 - MOCHILA PARA ACONDICIONAR CABOS ( CORDAS ) - Especificacoes Minimas:A mochila deve ter 

capacidade minima  34L e que seja  adequada para ser utilizada como acessorio de acondicionamento dos 
equipament

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 11 Unidade: Unidades
Descrição: MOCHILA PARA ACONDICIONAR CABOS ( CORDAS ) - Especificacoes Minimas:A mochila deve ter capacidade minima  
34L e que seja  adequada para ser utilizada como acessorio de acondicionamento dos equipamentos de trabalho em altura e 
operacoes de resgate. Ser confeccionado em lona PVC com tecido em poliester de alta tenacidade. Possuir  resistencia a abracao e 
fechamento superior com cordim e regulador. Podendo ser nas cores preto, azul, verde ou vermelho. Capacidade de corda de ate 
100 metros. Ser impermeavel. Com garantia de 1 ano por defeito de fabricacao.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo 
de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com 
todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.MOCHILA PARA ACONDICIONAR CABOS ( CORDAS ) - Especificacoes Minimas:A mochila deve ter capacidade 
minima  34L e que seja  adequada para ser utilizada como acessorio de acondicionamento dos equipamentos de trabalho em altura e 
operacoes de resgate. Ser confeccionado em lona PVC com tecido em poliester de alta tenacidade. Possuir  resistencia a abracao e 
fechamento superior com cordim e regulador. Podendo ser nas cores preto, azul, verde ou vermelho. Capacidade de corda de ate 
100 metros. Ser impermeavel. Com garantia de 1 ano por defeito de fabricacao.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo 
de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com 
todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 198,89 Valor Total: 397,78

Marca: ULTRASAFE Modelo: ULTRASAFE

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
12 - CABOS ( CORDAS ) PARA SALVAMENTO SEMI-ESTATICA DE 50 METROS COMPRIMENTO - 

Especificacoes Minimas:Possuir entre 12,5mm de diÃ¢metro. Possuir capa trancada com seu nucleo torcido, 
melhorando assim atrib

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 014 03.928.511/0001-66 1.188,00 900,00 Não

2 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  006 28.062.335/0001-53 1.188,00 1.188,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 12 Unidade: Unidades
Descrição: CABOS ( CORDAS ) PARA SALVAMENTO SEMI-ESTATICA DE 50 METROS COMPRIMENTO - Especificacoes 
Minimas:Possuir entre 12,5mm de diÃ¢metro. Possuir capa trancada com seu nucleo torcido, melhorando assim atributos como 
abrasao, resistencia, absorcao e elasticidade. Com resistencia minima de 40 kN.Peso medio 87g/m. Corda de resgate semi-estatica 
de baixa elasticidade, resistente a abrasao e cortes, para salvamento em altura. Constituida por capa e alma, ou seja, tecnologia â??
Kernmantleâ??. Fabricada a partir de fibras filamentadas de altissima tenacidade e 100% virgens. Confeccionada em poliamida ou 
poliamida e poliester de alta tenacidade. Devera possuir identificacao da carga de ruptura e no proprio equipamento ou acompanhar 
prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificacao;13.1. CERTIFICACOES Devera possuir certificacao EN1891 e/ou NFPA 
1983.13.2- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de 
Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, 
mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.CABOS ( CORDAS ) PARA SALVAMENTO SEMI-
ESTATICA DE 50 METROS COMPRIMENTO - Especificacoes Minimas:Possuir entre 12,5mm de diÃ¢metro. Possuir capa trancada 
com seu nucleo torcido, melhorando assim atributos como abrasao, resistencia, absorcao e elasticidade. Com resistencia minima de 
40 kN.Peso medio 87g/m. Corda de resgate semi-estatica de baixa elasticidade, resistente a abrasao e cortes, para salvamento em 
altura. Constituida por capa e alma, ou seja, tecnologia â??Kernmantleâ??. Fabricada a partir de fibras filamentadas de altissima 
tenacidade e 100% virgens. Confeccionada em poliamida ou poliamida e poliester de alta tenacidade. Devera possuir identificacao da 
carga de ruptura e no proprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificacao;13.1. 
CERTIFICACOES Devera possuir certificacao EN1891 e/ou NFPA 1983.13.2- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 
90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com 
todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 900,00 Valor Total: 900,00

Marca: COUSIN Modelo: SEMI-ESTATICA

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
13 - MOCHILA PARA ACONDICIONAR EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO - Especificacoes Minimas: Devera 
possuir as seguintes caracteristicas e atender as seguintes exigencias: Mochila para acondicionamento de 

corda e

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 13 Unidade: Unidades
Descrição: MOCHILA PARA ACONDICIONAR EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO - Especificacoes Minimas: Devera possuir as 
seguintes caracteristicas e atender as seguintes exigencias: Mochila para acondicionamento de corda e equipamentos de resgate 
com fechamento superior atraves de cordim;Capacidade volumetrica entre 50 e 70 litros e, no minimo, dois bolsos laterais amplos 
para acondicionamento de equipamentos com sistema de fechamento rapido tipo engate por fita e fivela; Confeccionada em poliester 
de alta tenacidade, cordura ou PVC de alta resistencia;Cor ou combinacao de tons, predominantemente, das seguintes cores: preto, 
azul, cinza, amarelo, vermelho, laranja e transparente; Alcas para transporte com sistema de acolchoado na regiao dos ombros, 
oferecendo maior conforto ao usuario, com regulagem de altura atraves de ajuste por fivelas confeccionadas em material resistente.- 
CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros 
Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante 
recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.MOCHILA PARA ACONDICIONAR EQUIPAMENTOS DE 
SALVAMENTO - Especificacoes Minimas: Devera possuir as seguintes caracteristicas e atender as seguintes exigencias: Mochila 
para acondicionamento de corda e equipamentos de resgate com fechamento superior atraves de cordim;Capacidade volumetrica 
entre 50 e 70 litros e, no minimo, dois bolsos laterais amplos para acondicionamento de equipamentos com sistema de fechamento 
rapido tipo engate por fita e fivela; Confeccionada em poliester de alta tenacidade, cordura ou PVC de alta resistencia;Cor ou 
combinacao de tons, predominantemente, das seguintes cores: preto, azul, cinza, amarelo, vermelho, laranja e transparente; Alcas 
para transporte com sistema de acolchoado na regiao dos ombros, oferecendo maior conforto ao usuario, com regulagem de altura 
atraves de ajuste por fivelas confeccionadas em material resistente.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( 
noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as 
despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 308,00 Valor Total: 308,00

Marca: ULTRASAFE Modelo: ULTRASAFE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA - SC
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 088 07.076.643/0001-68 409,00 308,00 Sim

2 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  083 28.062.335/0001-53 409,00 408,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 055 07.076.643/0001-68 3.262,00 2.990,00 Sim

2 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 007 03.928.511/0001-66 3.262,00 3.190,00 Não

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
14 - ONDE LE-SE:DERIVANTE ( DIVISOR ) EM ALUMINIO- Especificacoes Minimas:Ser de material em aluminio. 

Possuir entrada de 2.1/2â? e 2 saida de 2.1/2â?, engate rapido tipo "Storz" em liga de aluminio. Fecha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 14 Unidade: Unidades
Descrição: ONDE LE-SE:DERIVANTE ( DIVISOR ) EM ALUMINIO- Especificacoes Minimas:Ser de material em aluminio. Possuir 
entrada de 2.1/2â? e 2 saida de 2.1/2â?, engate rapido tipo "Storz" em liga de aluminio. Fechamento por valvula esferica de 1/4" de 
volta. Possui alavancas dobraveis para o melhor acondicionamento.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( 
noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as 
despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.LEIA-SE:DERIVANTE ( DIVISOR ) EM ALUMINIO- Especificacoes Minimas:Ser de material em aluminio. Possuir entrada 
de 2.1/2â? e 2 saida de 1.1/2â?, engate rapido tipo "Storz" em liga de aluminio. Fechamento por valvula esferica de 1/4" de volta. 
Possui alavancas dobraveis para o melhor acondicionamento.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa 
dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as 
despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.ONDE LE-SE:DERIVANTE ( DIVISOR ) EM ALUMINIO- Especificacoes Minimas:Ser de material em aluminio. Possuir 
entrada de 2.1/2â? e 2 saida de 2.1/2â?, engate rapido tipo "Storz" em liga de aluminio. Fechamento por valvula esferica de 1/4" de 
volta. Possui alavancas dobraveis para o melhor acondicionamento.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( 
noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as 
despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor 
competente.LEIA-SE:DERIVANTE ( DIVISOR ) EM ALUMINIO- Especificacoes Minimas:Ser de material em aluminio. Possuir entrada 
de 2.1/2â? e 2 saida de 1.1/2â?, engate rapido tipo "Storz" em liga de aluminio. Fechamento por valvula esferica de 1/4" de volta. 
Possui alavancas dobraveis para o melhor acondicionamento.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa 
dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as 
despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.990,00 Valor Total: 2.990,00

Marca: MARCA PROPRIA Modelo: MODELO PROPRIO

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:04
15 - MOCHILA COSTAL PARA COMBATE INCENDIO - Especificacoes Minimas:Mochila costal flexivel para 

transporte de agua e combate a incendios. Deve ser confeccionada em manta de PVC repelente a chamas e 
soldad

VALORES UNITÁRIOS FINAIS
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 045 07.076.643/0001-68 1.927,00 1.100,00 Sim

2 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 086 03.928.511/0001-66 1.927,00 1.540,00 Não

3 911 REPRESENTAÇÕES, MANUTENÇÃO E COM. DE 
EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

 032 07.918.422/0001-90 1.901,35 1.656,00 Sim

4 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  079 28.062.335/0001-53 1.927,00 1.927,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 15 Unidade: Unidades
Descrição: MOCHILA COSTAL PARA COMBATE INCENDIO - Especificacoes Minimas:Mochila costal flexivel para transporte de 
agua e combate a incendios. Deve ser confeccionada em manta de PVC repelente a chamas e soldada eletronicamente. Tanque 
ergonomico, com capacidade util para 20 litros, com alca dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento, 
permitindo o posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de diÃ¢metro e tampa plastica rigida, de 
rosca, com valvula e cordel de seguranca. Possuir tirantes internos com funcao de quebra ondas que permitem melhor fixacao da 
mochila nas costas do operador. Possuir duplo reforco na base do tanque e porta etiquetas para identificacao do Bombeiro. 
Apresentar engate rapido metalico com valvula de corte de fluxo e espirais metalicos de protecao nas extremidades da mangueira. 
Bomba de pistao metalica com manopla dupla e grampo de fixacao da bomba. Bico regulavel de latao com capa plastica protetora 
para jato pleno de ate 12 m e jato pulverizado de ate 3m. Possuir correias de sustentacao com ombreiras almofadadas e fivelas 
metalicas auto regulaveis. Possuir dois mosquetoes na correia para a fixacao da bomba permitindo o transporte da mochila e da 
bomba com as maos livres. Peso liquido maximo: 3,3Kg.- CONDICOES E PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) 
dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de 
frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido Expresso, emitido pelo setor competente.MOCHILA 
COSTAL PARA COMBATE INCENDIO - Especificacoes Minimas:Mochila costal flexivel para transporte de agua e combate a 
incendios. Deve ser confeccionada em manta de PVC repelente a chamas e soldada eletronicamente. Tanque ergonomico, com 
capacidade util para 20 litros, com alca dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento, permitindo o 
posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de diÃ¢metro e tampa plastica rigida, de rosca, com 
valvula e cordel de seguranca. Possuir tirantes internos com funcao de quebra ondas que permitem melhor fixacao da mochila nas 
costas do operador. Possuir duplo reforco na base do tanque e porta etiquetas para identificacao do Bombeiro. Apresentar engate 
rapido metalico com valvula de corte de fluxo e espirais metalicos de protecao nas extremidades da mangueira. Bomba de
Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.100,00 Valor Total: 2.200,00

Marca: MARCA PROPRIA Modelo: MODELO PROPRIO

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 04/07/2022 16:48:05
16 - TRIPE DE RESGATE - Especificacoes Minimas: Devera possuir as seguintes caracteristicas e atender as 

seguintes exigencias: Tripe de resgate para sistema temporario de ancoragem para salvamento em alt
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Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

1 ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E DE SEGURANCA EIRELI

 063 07.076.643/0001-68 10.203,00 6.990,00 Sim

2 SOS SUL RESGATE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

 060 03.928.511/0001-66 10.203,00 7.200,00 Não

3 911 REPRESENTAÇÕES, MANUTENÇÃO E COM. DE 
EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

 023 07.918.422/0001-90 7.921,00 7.800,00 Sim

4 RRT COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA  051 28.062.335/0001-53 10.200,00 10.200,00 Sim

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

DESCLASSIFICADOS

Razão Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final ME

INABILITADOS

Item: 16 Unidade: Unidades
Descrição: TRIPE DE RESGATE - Especificacoes Minimas: Devera possuir as seguintes caracteristicas e atender as seguintes 
exigencias: Tripe de resgate para sistema temporario de ancoragem para salvamento em altura; Confeccionado com hastes em perfil 
de aluminio de alta resistencia, com demais pecas no mesmo material ou em aco carbono de alta resistencia;Cabecote com tres 
pontos de ancoragem oferecendo mais opcoes de ancoragem durante operacoes de resgate;Sapatas com articulacao que permitam 
ajuste e nivelamento tanto em terrenos planos como desnivelados, bem como permitir que sejam cravadas em terreno macio. As 
sapatas devem possuir orificios que permitam o travamento ao terreno atraves de pino, parafuso, chumbador, etc, bem como o uso 
de fita para conexao entre as hastes;Sistema telescopico de regulagem de altura das hastes, individualmente, com pelo menos 6 
pontos de regulagem, com travamento por pino de facil fixacao, o qual proporcione perfeito ajuste e encaixe a haste e devendo 
possuir sistema que evite sua perda, atraves de cabo de aco ou cordelete, durante a sua retirada para regulagem de altura;Faixa de 
altura, no minimo, entre 2,50m, na menor regulagem, e 3,00m, na maior regulagem;Carga de ruptura minima de 43kN, na menor 
regulagem, e 23kN, na maior regulagem;Peso maximo de 32kg;Bolsa para acondicionamento confeccionada em material resistente e 
acompanhar fita para travamento das hastes, evitando a abertura do tripe quando em uso;Devera possuir identificacao da carga de 
ruptura e da norma certificada no proprio equipamento ou acompanhar prospecto, manual, embalagem ou laudo da certificacao, que 
identifique as especificacoes exigidas;. CERTIFICACOESDevera possuir certificacao EN 795 e/ou NFPA 1983.. EMBALAGEMO 
produto devera ser concionado em embalagem original de forma a proteger contra danos durante o transporte.- CONDICOES E 
PRAZOS DE ENTREGA: Maximo de 90 ( noventa dias ) dias  uteis, devendo ser entregues no Corpo de Bombeiros Militar de Otacilio 
Costa, das 13:00 as 18:00, com todas as despesas de frete inclusas nos precos das propostas, mediante recebimento do Pedido 
Expresso, emitido pelo setor competente.TRIPE DE RESGATE - Especificacoes Minimas: Devera possuir as seguintes caracteristicas 
e atender as seguintes exigencias: Tripe de resgate para sistema temporario de ancoragem para salvamento em altura; 
Confeccionado com hastes em perfil de aluminio de alta resistencia, com demais pecas no mesmo materia
Quantidade: 1 Valor Unit.: 6.990,00 Valor Total: 6.990,00

Marca: TASK Modelo: RESCUE SUPER II

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE:   FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
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