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 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 
A Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 223/2022, de 12 de maio de 2022, com base na Lei 

Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado do Processo de Dispensa de Licitação. 

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 109/2022 
 OBJETO: Aquisição de botinas, luvas e conjuntos de capa de chuva, para utilização pelos servidores da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

1 - FORNECEDOR: ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

CNPJ: 09.372.918/0001-36 

ITEM 
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

01 83522 Botina de segurança confeccionada em couro cor preta. 

Gáspea forrada unidade de medida: par com elástico nas 

laterais, palmilha de couro fixado pelo sistema Strobel, solado 

de poliuretano bidensidade, com caloneira sem biqueira de 

aço. Com selo de qualidade ISO 9001. Numeração: 34 ao 45. 

100 par 55,95 5.595,00 

02 83523 Conjunto de capa de chuva transparente, com espessura 

mínima de 120 micras, calça de segurança confeccionada em 

polietileno com elástico na cintura e nos tornozelos e bata de 

segurança com capuz e elástico nos punhos, confeccionada em 

resina de polietileno, separados individualmente e em 

tamanho único. Deve possuir certificado de aprovação válido 

e emitido pelo MTE, aprovado para proteção do tronco do 

usuário contra umidade proveniente de operações com uso de 

água. 

500 conjunto 7,00 3.500,00 

1 - FORNECEDOR: SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 06.173.829/0001-72 

ITEM 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT UN 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

03 83524 Luvas de segurança contra agentes mecânicos, tipo gladiador, 

tricotada em fio 100 % algodão, com acabamento de overloque 

em elastano, face palma dos dedos com revestimento espesso 

e maleável em látex natural antiderrapante dorso e face 

dorsal, com fino banho de látex natural, punhos tricotados 

com elastano – tamanho G. 

600 par 8,00 4.800,00 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 109/2022: R$ 13.895,00 (treze mil e oitocentos e noventa e cinco reais). 
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