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COMUNICADO 
CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO E ENTREGA DO LAUDO DAS AMOSTRAS 

 
A Prefeitura Municipal de Nova Lima vem por meio deste convocar as empresas 
participantes do Pregão Presencial RP 95/2021, a comparecerem no dia 19/10/2021 
terça-feira às 09:30hs no setor de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Lima para a 
entrega do laudo das amostras solicitadas conforme edital e convocação do segundo 
colocado para negociação das propostas. 
 
A licitante classificada em segundo lugar deverá apresentar amostra, dentro dos 
prazos e condições especificadas no edital, somente após a sessão. 
 
SEGUNDO COLOCADO 
 
Item Descrição 2º colocado 

05 Botina de segurança com   biqueira em composite: 

Botina de segurança com biqueira em composite, de amarrar, 
na cor preta, cabedal constituído de gáspea, canos, taloneira e 
reforço para o atacador, confeccionada toda em vaqueta de 
couro bovino liso de 1ª qualidade, flor integral, lingüeta em 
vaqueta relax, cano acolchoado em couro, solado em 
poliuretano, antiderrapante, bidensidade, injeção direta-PU, 
palmilha de construção de couro ou sintética costurada pelo 
sistema Strobel e palmilha em TNT anti-fungo e anti-bactéria, 
com ilhós e cadarço, revestimento interno cobrindo as 
costuras e toda área interna do calçado. Calçado de acordo 
com a NBR-14834. 

Tamanho de 35 a 46, a ser definido posteriormente a 
quantidade por tamanho. 

 EVOLUTION 
EQUIP. DE 
PROTECAO IND. 
EIRELI R$ 99,4000 

05.1 Botina de segurança com   biqueira em composite: 

Botina de segurança com biqueira em composite, de amarrar, 
na cor preta, cabedal constituído de gáspea, canos, taloneira e 
reforço para o atacador, confeccionada toda em vaqueta de 
couro bovino liso de 1ª qualidade, flor integral, lingüeta em 
vaqueta relax, cano acolchoado em couro, solado em 
poliuretano, antiderrapante, bidensidade, injeção direta-PU, 
palmilha de construção de couro ou sintética costurada pelo 

EVOLUTION 
EQUIP. DE 
PROTECAO IND. 
EIRELI R$ 99,4000 
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sistema Strobel e palmilha em TNT anti-fungo e anti-bactéria, 
com ilhós e cadarço, revestimento interno cobrindo as 
costuras e toda área interna do calçado. Calçado de acordo 
com a NBR-14834. 

Tamanho de 35 a 46, a ser definido posteriormente a 
quantidade por tamanho. 

06.1 Botina de segurança para eletricista: 

Botina de segurança, confeccionada toda em vaqueta de 
couro bovino, cor preta, provida de elástico lateral, almofada 
frontal, solado em poliuretano injetado diretamente no 
cabedal, palmilha de construção de couro ou sintética 
costurada pelo sistema Strobel  e palmilha em TNT anti-fungo 
e anti-bactéria, bidensidade, antiderrapante, sem biqueira, 
sem componentes metálicos, revestimento interno cobrindo 
as costuras e toda área interna do calçado. Apresentar 
especificação e descrição técnica do fabricante e C.A – 
Certificado de Aprovação (na descrição do CA deverá haver 
especificação que a referida botina é para eletricista). 

Tamanho de 37 a 44, a ser definido posteriormente a 
quantidade por tamanho. 

L. BACKES ME R$ 
64,9900 

07.1 Botina de segurança com biqueira e entressola em 
composite: 

Botina de segurança com biqueira  e Entressola em composite, 
de amarrar, na cor preta, cabedal constituído de gáspea, 
canos, taloneira e reforço para o atacador, confeccionada toda 
em vaqueta de couro bovino liso de 1ª qualidade, flor integral, 
lingüeta em vaqueta relax, cano acolchoado em couro, solado 
em poliuretano, antiderrapante, bidensidade, injeção direta-
PU, palmilha de construção de couro ou sintética costurada 
pelo sistema Strobel e palmilha em TNT anti-fungo e anti-
bactéria, com ilhós e cadarço, revestimento interno cobrindo 
as costuras e toda área interna do calçado. Calçado de acordo 
com a NBR-14834. 

Tamanho de 36 a 46, a ser definido posteriormente a 

COMERCIAL C E C 
EIRELI - ME R$ 
106,9000 
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quantidade por tamanho. 
11.1 Capacete de segurança para trabalho em altura: 

Capacete de segurança, tipo III( sem abas) classe b(proteção 
eletrica), certificado pelo imetro,com casco injetado em 
polipropilenode alto impacto, dotada de sistema de suspensão 
com carneira em polietileno de baixa densidade, , tira 
absorvedora de suor em neoprene com regulagem de tamanho 
feita através de ajuste simples em velcro ou catraca, fixadas ao 
casco através de 04 (quatro) encaixes, e jugular confeccionada 
com fitas de poliéster com três pontos com ajustes e regulagem 
de tamanho. 

LUDMYLLA 
MATIAS DI IORIO - 
ME R$ 145,0000 

15.1 Cone de segurança emborrachado: 

Cone de Segurança emborrachado com 75 cm, zebrado em 
amarelo e preto, refletivo com encaixe multisuporte para 
correntes, fitas, placas e demais acessórios. 

L. BACKES ME R$ 
79,9900 

27.1 Luva de látex – dupla cor com forro: 

Luva dupla cor impermeável a líquidos fabricada de látex 
natural e palma reforçada por um banho de neoprene, 
acabamento interno em algodão flocado, palma, face palmar 
dos dedos e ponta dos dedos com relevo antiderrapante, 
acabamento externo com silicone. A Luva deve ser aprovada 
(estar registrado no Certificado de Aprovação – CA) para 
proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes e contra riscos químicos, como classe A - Tipo 2: 
agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e 
similares e classe C - Tipo 3: álcoois, Tipo 5: cetonas, Tipo 6: 
ácidos orgânicos. Data de vencimento mínima do produto de 
12 (doze) meses a partir da data de entrega no Almoxarifado. 
Espessura mínima de 0,70 mm. Tamanho – 7 / 8 / 9 / 10. 

A definição da quantidade por tamanho será feita 
posteriormente. 

EVOLUTION 
EQUIP. DE 
PROTECAO IND. 
EIRELI R$ 8,0000 

32.1 Óculos de segurança tipo rio de janeiro: 

Óculos de segurança, constituído de um arco de nylon preto 
com três pinos (um central e dois nas extremidades) para o 
encaixe de um visor de policarbonato incolor com tratamento 
especial contra riscos, arranhões e embaçamento, com 

EVOLUTION 
EQUIP. DE 
PROTECAO IND. 
EIRELI R$ 7,6500 
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proteção lateral na mesma peça. As hastes são flexíveis e 
confeccionadas do mesmo material do arco e possuem 
tamanho regulável. 

41.1 Respirador descartável PFF2: 

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça 
semifacial filtrante classe PFF2, sem válvula de exalação. O 
respirador deverá possuir formato de concha dobrável, 
soldado com solda ultra-som em todo seu perímetro, 
constituído por três camadas, uma externa em material TNT, 
uma interna em material filtrante com tratamento 
eletrostático e outra de TNT, que fica em contato com a face 
do usuário e uma peça de material metálico para ajuste no 
septo nasal. As laterais do respirador possuem uma saliência 
utilizada para a fixação através de costura, de dois tirantes 
elásticos para ajuste da peça à cabeça do usuário. Data de 
vencimento mínima do produto de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega no Almoxarifado. 

EVOLUTION 
EQUIP. DE 
PROTECAO IND. 
EIRELI R$ 1,3000 

48.1 Capa de chuva conjunto 

Capa de chuva para motociclista Conjunto calça e blusa manga 
longa impermeável confeccionada com tecido de nylon 
emborrachado com pvc e costuras seladas com fitas termo 
adesivas. 

AMAZONAS EPI 
LTDA - ME R$ 
79,9000 

 
 
 
 
Nova Lima, 14 de Outubro de 2021.                                      
 
 
 
Érica A. Pereira 
Pregoeira 


