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Pedido de Cotação Nº 049/2021. 

 

Assunto: Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios 

florestais. 

Referência: Atendendo uma determinação da Diretoria e o atendimento às 

demandas do contrato INEA 03/2010 com o Comitê Guandu, conforme 

Carta nº 020/2020/CBH Guandu-RJ, torna-se necessária a aquisição de 

EPI's e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais a 

serem doados às prefeituras municipais e brigadas de combate a 

incêndio da Região Hidrográfica II Tratado no Processo vigente n° 

078/2021/AGEVAP (itens desertos nos seguintes certames anteriores: 

Ato n°12/2019/AGEVAP; Ato n°19/2019/AGEVAP e Ato 

n°20/2020/AGEVAP) 

 OBJETO 

 O presente pedido de cotação tem por objeto a Aquisição de EPIs e 

suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais, a serem 

entregue em conformidade com os requisitos e especificações constantes no 

presente documento e seus anexos. 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar deste pedido de cotação qualquer pessoa jurídica 

interessada, que enviar proposta até o dia 04/10/2021 às 17:00h para o e-mail: 

kleiton.gomes@agevap.org.br. 

 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item 

(considerando-se o valor do equipamento, já devem estar acrescidos das taxas 

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.

Documento assinado digitalmente por: KLEITON KASSIO FERREIRA

http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=B06F2F76
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de entrega), sendo desclassificadas as propostas que não atenderem as 

especificações do objeto a ser contratado. 

 A proposta deverá ser apresentada através do ANEXO I – Modelo de Proposta 

de Orçamento, contendo o carimbo com o CNPJ do fornecedor, ou através de 

documento próprio do fornecedor em papel timbrado ou contendo o carimbo de 

CNPJ da empresa e, minimamente, as informações constantes do ANEXO I. 

 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Serão exigidos do proponente ofertante do menor preço, para fins de 

contração, os seguintes documentos: 

3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

3.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal na forma da lei; 

3.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da proponente; 

3.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede da proponente; 

3.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - FGTS, demonstrando situação Regular; 

3.1.6. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT). 

 Caso a ofertante de menor valor não apresente os documentos no prazo de 10 

(dez) dias úteis, ou tenha alguma restrição, poderá ser convocada a empresa 

subsequente, para fazê-lo em igual prazo, desde que observadas as mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.
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http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=B06F2F76


 

  

 

 

  
 

P
á
g

in
a
 3

 d
e
 7

 -
 R

e
v
is

ã
o
 0

2
 –

 C
S

G
 F

-0
2
2
8

 

 É facultado à AGEVAP convocar o concorrente remanescente, na ordem de 

classificação, para entrega imediata pelo mesmo valor e condições da proposta 

vencedora. 

 DA CONTRATAÇÃO 

 A presente contratação será disciplinada pelo presente pedido de cotação e 

seus anexos, sendo o termo de contrato dispensado por tratar-se de entrega 

integral e imediata. 

 DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

 O valor máximo a ser pago por item encontra-se discriminado no ANEXO II – 

Formulário de Solicitações para contratações por menor preço por item. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Nos casos omissos ou situações não explicitadas neste pedido de cotação 

serão aplicadas as disposições contidas na Resolução INEA nº 160/2018, e 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem 

parte desta contratação, independentemente de suas transcrições. 

Resende/RJ, 23 de setembro de 2021. 

 

_______________________________ 

(assinado eletronicamente) 

Kleiton Kássio Ferreira Gomes 

Especialista Administrativo 

  

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.

Documento assinado digitalmente por: KLEITON KASSIO FERREIRA
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROPOSTA COMERCIAL 

Dados Principais do Fornecedor 

Empresa:   

CNPJ:   

Endereço:   
  
  
  
  

Descrições do Objeto 

Item Descrição do Objeto 
Unida

de 
Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

Capacete de Proteção anti-
impacto e anti-chamas 
Proteção integral do crânio e da 
face contra choques mecânicos, 
chamas, eletricidade e calor 
radiante; 
Casco externo e interno; 
Viseira externa e interna; 
Proteção de nuca e acessórios; 
Ajuste de Tamanhos. 
 
Conforme Especificação Mínima: 
EN443:2008 e EN166:2001, 
EN170:2002, EN171:2002, 
EN14458:2004 e Aprovação E2 de 
eletricidade. 

Unid 202  R$ XX  R$ XXXX                             

2 

Cinto de Guarnição 

Cinto Tático-militar para suporte de 

equipamentos individuais; 

Com regulagem em velcro; 

Fivela metálica; 

Cor preta; 

Largura mínima de 5cm; 

Confeccionado 

predominentemente em tecido rip-

stop; 

Com proteção lombar; 

Grade de Tamanhos: P / M / G / 

GG (comprimento útil de 

aproximadamente 100cm a 140cm 

conforme variação de tamanhos). 

 

Unid 145   

3 

Corda Trançada em Poliamida 
Tipo Bombeiro 
Corda Semi Estática; 
Comprimento 50m; 
Alma confeccionada em poliamida; 

Unid 125   

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.
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Capa em poliéster; 
Diâmetro: 10,5 mm. 
Peso: aprox 90 gramas por metro. 
Alongamento: aprox 2,6%. 
Composição: aprox 60% em 
Poliéster e aprox 40% em 
Poliamida; 
Carga de ruptura: 3.300 Kg 
(testada pelo Falcão Bauer). 
Cores Possíveis: Branca, Laranja, 
Preta ou Vermelha. 
Resistência a abrasão e tração, 
maleabilidade e baixo 
alongamento; 

4 

Enxada Goivada 
Fabricada em aço carbono 
Pintura eletroestática anti-corrosiva 
Lâmina com largura mínima de 
275mm 
Cabo de madeira envernizada com 
comprimento entre 130cm e 
150cm. 

Unid 82   

5 

Facão 20"Facão para 
mato;Fabricado em aço carbono ou 
inoxidável 20" com fio liso;Cabo de 
madeira ou material sintético fixado 
por pregos de 
alumínio;Acompanha bainha em 
couro sintético. 

Unid 108   

6 

Óculos de Segurança com visão 
periférica 
Óculos de segurança, modelo 
ampla-visão; 
Com ventilação indireta lo na parte 
superior e na parte inferior da 
armação; 
Ajuste à face do usuário feito de 
tirante elástico; 
Material armação: plástico; 
Revestimento: sem; 
Material lente: acrílico / 
policarbonato; 
Cor da lente: incolor; 
Proteção: escudo lateral, cobrir 
toda a região em torno dos olhos 
do usuário; 
Modelo de superposição aos 
óculos corretivos; 
Anti-risco nos lados internos e 
externos; 
Tratamento anti-embaçante nos 
lados internos; 
 
Certificado aprovação (CA): com 
certificado. 

Unid 208   

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.
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7 

Pá de bico ajuntadeira nº 04 
Pá de bico fabricada em aço 
carbono 
Lâmina com largura mínima de 
250mm 
Cabo de madeira envernizada com 
71cm de comprimento; 
Possuir empunhadura ergonômica 
na ponta do cabo. 

Unid 93   

8 

Picareta chibanca Alvião larga 4 
libras 
Picareta Alvião Tamanho 4; 
Fabricada em aço carbono; 
Lâmina com de tamanho 4 e olho 
oval de 70x45mm; 
Pintura eletroestática anti-corrosiva 
Cabo de madeira envernizada com 
90cm de comprimento. 

Unid 80   

TOTAL  R$                              
-    

Endereço de Entrega 
Validade da 
Proposta: 

Avenida Ministro Fernando Costa, nº 775, 2º andar, Sala 203 – Bairro: 
Fazenda Caxias – Cidade: Seropédica/RJ – CEP: 23.895-265 (Altos 

da Farmácia Universitária) 
Tel.: (21) 3787-3729 / (24) 98855-0814 

90 dias 

Observação 

Deverá estar incluso nos preços o valor da entrega dos produtos. 

   
Assinatura/Carimbo               

 

 

  

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.
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ANEXO III –MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Pedido de Cotação XX/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

Nome da Empresa ______________________, CNPJ nº ____________________, 

sediada -(endereço  completo______________________)  DECLARA,  sob  as penas 

da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze 

anos), (Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/2002). Resende/RJ, _____ de 

___________________de 2021. 

 

 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 

 

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: B06F2F76.
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Pedido de Cotação Nº 049/2021. 

 

Assunto: Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios 

florestais. 

Referência: Atendendo uma determinação da Diretoria e o atendimento às 

demandas do contrato INEA 03/2010 com o Comitê Guandu, conforme 

Carta nº 020/2020/CBH Guandu-RJ, torna-se necessária a aquisição de 

EPI's e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais a 

serem doados às prefeituras municipais e brigadas de combate a 

incêndio da Região Hidrográfica II Tratado no Processo vigente n° 

078/2021/AGEVAP (itens desertos nos seguintes certames anteriores: 

Ato n°12/2019/AGEVAP; Ato n°19/2019/AGEVAP e Ato 

n°20/2020/AGEVAP) 

 OBJETO 

 O presente pedido de cotação tem por objeto a Aquisição de EPIs e 

suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais, a serem 

entregue em conformidade com os requisitos e especificações constantes no 

presente documento e seus anexos. 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar deste pedido de cotação qualquer pessoa jurídica 

interessada, que enviar proposta até o dia 04/10/2021 às 17:00h para o e-mail: 

kleiton.gomes@agevap.org.br. 

 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por item 

(considerando-se o valor do equipamento, já devem estar acrescidos das taxas 

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.
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de entrega), sendo desclassificadas as propostas que não atenderem as 

especificações do objeto a ser contratado. 

 A proposta deverá ser apresentada através do ANEXO I – Modelo de Proposta 

de Orçamento, contendo o carimbo com o CNPJ do fornecedor, ou através de 

documento próprio do fornecedor em papel timbrado ou contendo o carimbo de 

CNPJ da empresa e, minimamente, as informações constantes do ANEXO I. 

 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Serão exigidos do proponente ofertante do menor preço, para fins de 

contração, os seguintes documentos: 

3.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

3.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal na forma da lei; 

3.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da proponente; 

3.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede da proponente; 

3.1.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - FGTS, demonstrando situação Regular; 

3.1.6. Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT). 

 Caso a ofertante de menor valor não apresente os documentos no prazo de 10 

(dez) dias úteis, ou tenha alguma restrição, poderá ser convocada a empresa 

subsequente, para fazê-lo em igual prazo, desde que observadas as mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.
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 É facultado à AGEVAP convocar o concorrente remanescente, na ordem de 

classificação, para entrega imediata pelo mesmo valor e condições da proposta 

vencedora. 

 DA CONTRATAÇÃO 

 A presente contratação será disciplinada pelo presente pedido de cotação e 

seus anexos, sendo o termo de contrato dispensado por tratar-se de entrega 

integral e imediata. 

 DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

 O valor máximo a ser pago por item encontra-se discriminado no ANEXO II – 

Formulário de Solicitações para contratações por menor preço por item. 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Nos casos omissos ou situações não explicitadas neste pedido de cotação 

serão aplicadas as disposições contidas na Resolução INEA nº 160/2018, e 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem 

parte desta contratação, independentemente de suas transcrições. 

Resende/RJ, 23 de setembro de 2021. 

 

_______________________________ 

(assinado eletronicamente) 

Kleiton Kássio Ferreira Gomes 

Especialista Administrativo 

  

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.

Documento assinado digitalmente por: KLEITON KASSIO FERREIRA

http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=433F1F67


Página 1 de 3

Nome Kleiton Kássio Ferreira Gomes

Cargo

Item Descrição  do Objeto Unidade Quantidade Preço de Referência

1

Capacete de Proteção anti-impacto e anti-chamas

Proteção integral do crânio e da face contra choques 

mecânicos, chamas, eletricidade e calor radiante;

Casco externo e interno;

Viseira externa e interna;

Proteção de nuca e acessórios;

Ajuste de Tamanhos.

Conforme Especificação Mínima: EN443:2008 e 

EN166:2001, EN170:2002, EN171:2002, EN14458:2004 e 

Aprovação E2 de eletricidade.

Unidade 202 R$ 1.376,68

2

Cinto de Guarnição

Cinto Tático-militar para suporte de equipamentos 

individuais;

Com regulagem em velcro;

Fivela metálica;

Cor preta;

Largura mínima de 5cm;

Confeccionado predominentemente em tecido rip-stop;

Com proteção lombar;

Grade de Tamanhos: P / M / G / GG (comprimento útil de 

aproximadamente 100cm a 140cm conforme variação de 

tamanhos).

Unidade 145 R$ 100,37

3

Corda Trançada em Poliamida Tipo Bombeiro

Corda Semi Estática;

Comprimento 50m;

Alma confeccionada em poliamida;

Capa em poliéster;

Diâmetro: 10,5 mm.

Peso: aprox 90 gramas por metro.

Alongamento: aprox 2,6%.

Composição: aprox 60% em Poliéster e aprox 40% em 

Poliamida;

Carga de ruptura: 3.300 Kg (testada pelo Falcão Bauer).

Cores Possíveis: Branca, Laranja, Preta ou Vermelha.

Resistência a abrasão e tração, maleabilidade e baixo 

alongamento;

Unidade 125 R$ 418,23

4

Enxada Goivada

Fabricada em aço carbono

Pintura eletroestática anti-corrosiva

Lâmina com largura mínima de 275mm

Cabo de madeira envernizada com comprimento entre 

130cm e 150cm.

Unidade 82 R$ 60,06

5

Facão 20"

Facão para mato;

Fabricado em aço carbono ou inoxidável 20" com fio liso;

Cabo de madeira ou material sintético fixado por pregos de 

alumínio;

Acompanha bainha em couro sintético.

Unidade 108 R$ 63,78

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO – MATERIAIS/SERVIÇOS

Dados do requisitante

Justificativa

Especialista Administrativo

Objeto

Aquisição de EPIs e suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais.

Atendendo uma determinação da Diretoria, conforme Carta nº 020/2020/CBH Guandu-RJ, torna-se necessária a aquisição de EPI's e

suprimentos para combate a queimadas e incêndios florestais a serem doados às prefeituras municipais e brigadas de combate a

incêndio da Região Hidrográfica II (itens desertos nos seguintes certames anteriores: Ato n°12/2019/AGEVAP; Ato

n°19/2019/AGEVAP e Ato n°20/2020/AGEVAP) .

Descrições do Objeto

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.
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6

Óculos de Segurança com visão periférica

Óculos de segurança, modelo ampla-visão;

Com ventilação indireta lo na parte superior e na parte 

inferior da armação;

Ajuste à face do usuário feito de tirante elástico;

Material armação: plástico;

Revestimento: sem;

Material lente: acrílico / policarbonato;

Cor da lente: incolor;

Proteção: escudo lateral, cobrir toda a região em torno dos 

olhos do usuário;

Modelo de superposição aos óculos corretivos;

Anti-risco nos lados internos e externos;

Tratamento anti-embaçante nos lados internos;

Certificado aprovação (CA): com certificado.

Unidade 208 R$ 35,94

7

Pá de bico ajuntadeira nº 04

Pá de bico fabricada em aço carbono

Lâmina com largura mínima de 250mm

Cabo de madeira envernizada com 71cm de comprimento;

Possuir empunhadura ergonômica na ponta do cabo.

Unidade 93 R$ 49,61

8

Picareta chibanca Alvião larga 4 libras

Picareta Alvião Tamanho 4;

Fabricada em aço carbono;

Lâmina com de tamanho 4 e olho oval de 70x45mm;

Pintura eletroestática anti-corrosiva

Cabo de madeira envernizada com 90cm de comprimento.

Unidade 80 R$ 116,72

Demais Observações:

Validade da Proposta: O prazo de validade é de 90 (noventa) dias para efeito de julgamento.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia BR 465, km 7 (Campus da UFRRJ) - Prédio da Prefeitura 

Universitária - Seropédica/RJ - CEP 23897-000

Endereço de Entrega e/ou Prestação do Serviço

Observações

Aplica-se a presente contratação as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e nas Resoluções/Lei:

(   ) ANA nº 122/2019   ( X ) INEA nº 160/2018   (    ) Portaria IGAM nº 60/2019  (   ) Código Civil e outras normas de Direito Privado

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado juntamente com o CNPJ da empresa. Na impossibilidade da apresentação de

papel timbrado, a proposta deve conter o carimbo com o CNPJ do fornecedor.

A AGEVAP enviará a, no mínimo, três empresas o referido pedido de orçamento. 

O pagamento será feito em parcela única no prazo de 10 (dez) dias úteis, por depósito em conta corrente e/ou boleto bancário,

condicionado à entrega do produto/serviço, mediante apresentação de documento fiscal vinculado ao CNPJ do fornecedor vencedor,

devidamente atestado e aprovado por empregado da AGEVAP, juntamente com as certidões negativas da Receita

Federal/Previdência Social e FGTS emitidas e válidas na data do pagamento do produto/serviço, além da Prova de regularidade

relativa a débitos trabalhistas (CNDT) e das fazendas estaduais e municipais.

Em caso de comprovação de que os produtos diferem em qualquer aspecto do contratado, a contratante poderá exigir sua correção, 

sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser ressarcida de quaisquer prejuízos que a má entrega dos produtos tenha causado.

Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes 

sobre o objeto deste documento.

Os produtos deverão ser entregues na sala do Comitê Guandu, (Endereço: Rodovia BR 465, km 7 (Campus da UFRRJ) - Prédio da 

Prefeitura Universitária - Seropédica/RJ - CEP 23897-000). A entrega deverá ser previamente agendada com a AGEVAP, e 

acontecerá em horário entre 08:00 e 17:00h, em dia útil. É responsabilidade da CONTRATADA o descarregamento dos materiais 

durante a entrega na sala da UD 6.

Todos os itens descritos neste termo deverão ser específicos para a utilização no combate e prevenção de incêndios florestais. Não 

serão aceitos produtos destinados exclusivamente ao combate a incêndios urbanos ou outros usos, por exemplo, recreativo.

Os itens cuja especificação exige Certificado de Aprovação (CA), poderão ser considerados se demonstrarem equivalência ao 

atendimento das características correspondentes, caso possuam deverão ter a cópia do certificado apresentada no ato convocatório. 

Quaisquer item cujo a sua característica difere do descrito no presente formulário serão desconsiderados, sendo inaptos ao ato 

convocatório.

Quaisquer itens que possuam variação de tamanho, deverão ser fornecidos seguindo a grade masculina.

Os materiais devem ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias corridos após a sua aprovação (autorização da CONTRATANTE).

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.

Documento assinado digitalmente por: KLEITON KASSIO FERREIRA
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PROPOSTA COMERCIAL 

Dados Principais do Fornecedor 

Empresa:   

CNPJ:   

Endereço:   
  
  
  
  

Descrições do Objeto 

Item Descrição do Objeto 
Unida

de 
Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

Capacete de Proteção anti-
impacto e anti-chamas 
Proteção integral do crânio e da 
face contra choques mecânicos, 
chamas, eletricidade e calor 
radiante; 
Casco externo e interno; 
Viseira externa e interna; 
Proteção de nuca e acessórios; 
Ajuste de Tamanhos. 
 
Conforme Especificação Mínima: 
EN443:2008 e EN166:2001, 
EN170:2002, EN171:2002, 
EN14458:2004 e Aprovação E2 de 
eletricidade. 

Unid 202  R$ XX  R$ XXXX                             

2 

Cinto de Guarnição 

Cinto Tático-militar para suporte de 

equipamentos individuais; 

Com regulagem em velcro; 

Fivela metálica; 

Cor preta; 

Largura mínima de 5cm; 

Confeccionado 

predominentemente em tecido rip-

stop; 

Com proteção lombar; 

Grade de Tamanhos: P / M / G / 

GG (comprimento útil de 

aproximadamente 100cm a 140cm 

conforme variação de tamanhos). 

 

Unid 145   

3 

Corda Trançada em Poliamida 
Tipo Bombeiro 
Corda Semi Estática; 
Comprimento 50m; 
Alma confeccionada em poliamida; 

Unid 125   

A autenticidade deste documento 00050.000061/2021-14 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: 433F1F67.
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Capa em poliéster; 
Diâmetro: 10,5 mm. 
Peso: aprox 90 gramas por metro. 
Alongamento: aprox 2,6%. 
Composição: aprox 60% em 
Poliéster e aprox 40% em 
Poliamida; 
Carga de ruptura: 3.300 Kg 
(testada pelo Falcão Bauer). 
Cores Possíveis: Branca, Laranja, 
Preta ou Vermelha. 
Resistência a abrasão e tração, 
maleabilidade e baixo 
alongamento; 

4 

Enxada Goivada 
Fabricada em aço carbono 
Pintura eletroestática anti-corrosiva 
Lâmina com largura mínima de 
275mm 
Cabo de madeira envernizada com 
comprimento entre 130cm e 
150cm. 

Unid 82   

5 

Facão 20"Facão para 
mato;Fabricado em aço carbono ou 
inoxidável 20" com fio liso;Cabo de 
madeira ou material sintético fixado 
por pregos de 
alumínio;Acompanha bainha em 
couro sintético. 

Unid 108   

6 

Óculos de Segurança com visão 
periférica 
Óculos de segurança, modelo 
ampla-visão; 
Com ventilação indireta lo na parte 
superior e na parte inferior da 
armação; 
Ajuste à face do usuário feito de 
tirante elástico; 
Material armação: plástico; 
Revestimento: sem; 
Material lente: acrílico / 
policarbonato; 
Cor da lente: incolor; 
Proteção: escudo lateral, cobrir 
toda a região em torno dos olhos 
do usuário; 
Modelo de superposição aos 
óculos corretivos; 
Anti-risco nos lados internos e 
externos; 
Tratamento anti-embaçante nos 
lados internos; 
 
Certificado aprovação (CA): com 
certificado. 

Unid 208   
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7 

Pá de bico ajuntadeira nº 04 
Pá de bico fabricada em aço 
carbono 
Lâmina com largura mínima de 
250mm 
Cabo de madeira envernizada com 
71cm de comprimento; 
Possuir empunhadura ergonômica 
na ponta do cabo. 

Unid 93   

8 

Picareta chibanca Alvião larga 4 
libras 
Picareta Alvião Tamanho 4; 
Fabricada em aço carbono; 
Lâmina com de tamanho 4 e olho 
oval de 70x45mm; 
Pintura eletroestática anti-corrosiva 
Cabo de madeira envernizada com 
90cm de comprimento. 

Unid 80   

TOTAL  R$                              
-    

Endereço de Entrega 
Validade da 
Proposta: 

Avenida Ministro Fernando Costa, nº 775, 2º andar, Sala 203 – Bairro: 
Fazenda Caxias – Cidade: Seropédica/RJ – CEP: 23.895-265 (Altos 

da Farmácia Universitária) 
Tel.: (21) 3787-3729 / (24) 98855-0814 

90 dias 

Observação 

Deverá estar incluso nos preços o valor da entrega dos produtos. 

   
Assinatura/Carimbo               
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ANEXO III –MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Pedido de Cotação XX/2021 

 

DECLARAÇÃO 

 

Nome da Empresa ______________________, CNPJ nº ____________________, 

sediada -(endereço  completo______________________)  DECLARA,  sob  as penas 

da lei, que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze 

anos), (Lei nº 9.854/99 e Decreto nº 4.358/2002). Resende/RJ, _____ de 

___________________de 2021. 

 

 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 
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