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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO Nº 028/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIRU, torna público a
presente Chamada Pública de Pesquisa de Preços de Mercado, em observância ao Decreto
Municipal nº 3.801/2020, que poderá ser consultado no Diário Oficial do Município de Cairu,
edição

da

quarta-feira,

dia

08

de

janeiro

de

2020,

Nº

3727,

https://www.cairu.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3727&c=131&m=0,

link:

com

a

finalidade de identificar o maior número de fornecedores e estimar o preço de mercado de
equipamentos e materiais de Salvamar, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Turismo do Município de Cairu, Estado da Bahia.
As empresas do ramo, interessadas deverão apresentar cotação de preços para os
equipamentos e materiais, conforme descrição contida no Anexo I da presente chamada
pública.
As informações pertinentes deverão ser solicitadas à Secretaria de Administração da
Prefeitura

Municipal

de

Cairu,

Estado

da

Bahia,

pelo

e-mail:

adm.licitacao@cairu.ba.gov.br e telefone (75) 3653-2151 Ramal 208, e a cotação em
papel timbrado da empresa, devidamente identificada com o carimbo de CNPJ e assinada
pelo representante legal, deverá ser encaminhada pelo mesmo e-mail acima até o dia 19 de
Agosto de 2020.
Fica ressalvado que a presente consulta se dará unicamente para aferição de preços de
mercado, sendo que todos os demais atos necessários à contratação será objeto de
posterior procedimento regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei Federal nº
10.520/2002, no que couber.

Cairu-BA, 12 de Agosto de 2020.
Valdinei da Cruz dos Santos
Secretário Municipal de Administração
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PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO
ITEM
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS
QUANT UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Camisa manga longa vermelha/amarela
20
UN
(logo salva vidas). Tecido cacharrel
Camiseta vermelha/amarela (logomarca
20
UN
salva vidas).Tecido cacharrel
Short vermelho/amarelo (logomarca salva
20
UN
vidas)
Apito fox 40. Material do apito: Plástico
abs atóxico. Material do bocal: Silicone.
Medidas Aproximadas do Apito: 2,0 x 4,0
20
UN
x 2,2 cm. Medidas Aproximadas do
cordão: 33,5 cm. Cor do Apito: Preto. Cor
do cordão: Preto
Pranchão salvamento longboard. 10 pés
5
UN
com fibra de vidro e 04 alças
Nadadeira salvamento Composição:
Sapata em borracha termoplástica- TPR
macio, que propicia mais conforto e evita
fadiga muscula, possui solado com
FRISOS antiderrapantes – PALA em EVA
10
PARES
com bordas arredondadas que canalizam
a água, que propicia uma batida de
pernas com menos esforço e maior
propulsão – Material TPR (Thermoplastic
Rubber) e Borracha
Salsichão salvamento. Confeccionado em
espuma maciça microporosa de PVC,
com células fechadas, resistentes a
intempéries, na cor amarela, laranja ou
10
UN
vermelha.
Dimensões
conforme
solicitação: 900 mm a 1.000mm de
comprimento, 130 mm a 150 mm de
largura e 70 mm a 80 mm de espessura,
com variação de +/- 3% nas medidas.
Kit (masc + snork). CONTEÙDO: 01
snorkel e 01 máscara, embalados em 01
blister plástico. MATERIAL: Máscara
20
UN
Corpo em silicone, Aro em plástico e
Lentes em vidro Temperado; Snorkel:
Bocal em Silicone e Tubo em Plástico.
Protetor solar fps 30. PROTETOR
SOLAR UVA/UVB com VITAMINA e
protege a pele contra a ação nociva dos
100
UN
raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB
emitidos por raios solares e por radiações
provenientes de trabalhos com soldas
elétricas e outras fontes emissoras.
Binoculo 7 x 50. Tipo: Binóculo. Campo
de Visão (metros): 119/1000. Diâmetro da
10
UN
Lente (mm): 50. Material: Plástico ABS
emborrachado e lentes de policarbonato.

R$ UNIT

R$ TOTAL
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Mascara Pocket. Pocket mask com
válvula para passagem de ar. Alça para
cabeça do paciente, caixa de proteção
11
inclusa, ideal para fazer parte de seu kit
de primeiros socorros.
Botijão 05lts. Garrafão térmico de 05
litros, confeccionado em plástico superresistente e isolamento com espessa
12
camada de poliuretano, retendo frio por
mais tempo. Boca larga facilitando o
enchimento e limpeza. Com alça para
fácil transporte.
Boia isopor raia. Boia Raia em isopor com
13
327 gr – 64 x 95 m/m
Corda poli 6.0mm. Corda trançada branca
14
em polipropileno e resistência. de 580 kgf.
Caixa elitel bandeja med. Modelo: EP –
15
092. Bandejas: 01 com tampa.
Dimensões: 35 x 17 x 9 cm (interno)
Boné UV. confeccionado em poliéster,
bordado em alto relevo e tem a traseira
totalmente fechada. Indicado para o uso
16
em extremas exposições ao sol, pois
possui proteção solar UV 50+ e proteção
para o pescoço.
Colar
cervical
c/regulagem.
Confeccionado em polietileno, de alta
densidade, em 1/16 mm, reforçado na
parte da frente com mais um milímetro,
permitindo uma maior resistência e apoio.
Revestido de espuma macia – tipo “EVA”
17
macio especial (Etil-Vinil Acetado). Fecho
em velcro de 05 mm em um dos lados,
em cores de padrão universal. Possui,
também, um botão preto, que permite a
montagem, bem como o tamanho do
cola, pela forma universal de medida nos
dedos.
Maca salvamento polietileno. Polietileno;
Peso máximo suportado -160 kg;
18
Fabricação
nacional;
Impermeável;
Resistente. Altura: 7 cm; Largura: 45 cm;
Profundidade: 183 cm; peso: 8k.
Cobertor manta isolante térmico de
19
emergência. Em Alumínio; peso: 0,05 kg;
Compacto e leve.
Bandeiras sinalização perigo. Bandeiras
poliéster nas cores vermelha, amarela e
20
verde em formato triangular como
triangulo retângulo com base de 40 cm.
VALOR TOTAL

10

UN

10

UN

1.500

UN

1.500

M

10

UN

20

UN

5

UN

5

UN

20

UN

30

UN
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Os equipamentos e materiais de Salvamar deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal
de Turismo de Cairu, que fica à Rua da Fonte Grande, S/N, Distrito de Morro de São Paulo, Cairu,
Estado da Bahia, CEP 45 428 000.
A entrega deverá ser feita na sua integralidade no prazo máximo de até 25 (vinte e cinco) dias,
contados da ordem de fornecimento, emitida pela CONTRATANTE.
A Secretaria de Turismo de Cairu receberá os equipamentos entre as 8:00hs e 14:00hs
segunda a sexta-feira, exceto feriados.

de

Para entrega do material constante do objeto desta cotação deverão estar incluídos todos os
custos, transporte, frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o objeto.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento em desacordo
com as especificações desta cotação.
As informações solicitadas deverão estar impressas nas embalagens do produto, sem a utilização
de etiquetas.
O pagamento será em até 20 (vinte) dias após apresentação da Nota Fiscal e/ou fatura e do termo
de solicitação de pagamento, com o devido atesto do responsável pelo acompanhamento do
fornecimento.
Data___ de _______________ de ___.

___________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
[ASSINATURA E CARIMBO]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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