FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo: 200/14951/2017

VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

Data: 05/06/2018
RUBRICA:

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone / Ramal : /
Fax
:
PROCESSO DE COMPRAS N°
043369 Página 1

11.249.035/0001-85

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II
Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento

: 4938

Data Limite : 11/05/2018

Hora Limite : 14:00

Proc. compras : 43369
Data
: 08/05/2018
: AQUISIÇÃO BOTAS E BOTINAS, ESPECÍFICO E INDISPENSÁVEIS PARA OS AGENTES DO CENTRO DE CONTROLE DE
Resumo
ZOONOES NAS AÇÕES DE COMBATE A FOCOS DOS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE ARBOVIROSES, AÇÕES ESSAS DE
COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA ESFERA MUNICIPAL.

Dados do Fornecedor

Nome
Endereço
Município

:
:
:

Numcgm :
Complemento :
CEP :

CNPJ
:
Contato :
Fone/Fax :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega
Validade do orçamento

:
:

DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES
SOLICITAÇÃO

CÓDIGO

50185

50

ITEM
110681

QUANT
36

UNIDADE
UNIDADE
1 UNIDADES

DESCRIÇÃO
SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MATERIAL OU SERVIÇO
BOTINA

MARCA

VLR UNIT.

VLR TOT.

66,69

2.400,84

66,69

3.201,12

66,69

3.201,12

66,69

8.002,80

RESUMO: Botina nº 36 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110682

48

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 37 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110683

48

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 38 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110684

120

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 39 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
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MARCA

VLR UNIT.

VLR TOT.

estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea
não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta
de não tecido com tratamento anti microbiano, biqueira
plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção
direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti microbiana.
Com C.A.

110685

120

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA

66,69

8.002,80

66,69

16.005,60

66,69

16.005,60

66,69

4.001,40

31,00

186,00

RESUMO: Botina nº 40 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110686

240

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 41 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110687

240

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 42 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110688

60

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTINA
RESUMO: Botina nº 44 Para uso ocupacional com
fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta
estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na
gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com
manta de não tecido com tratamento anti microbiano,
biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado
injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha anti
microbiana. Com C.A.

110689

6

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS
RESUMO: Bota nº 38 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando
maior conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
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reforçados, melhorando a segurança e facilitando o
descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

110690

6

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS

31,00

186,00

31,00

372,00

31,00

744,00

31,00

744,00

RESUMO: Bota nº 39 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

110691

12

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS
RESUMO: Bota nº 40 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

110692

24

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS
RESUMO: Bota nº 41 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

110693

24

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS
RESUMO: Bota nº 42 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado:
14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm, espessura nervuras 7,1
mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso dos produtos: 1,27 Kg.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ORÇAMENTO N°
PROCESSO DE COMPRAS N°

VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

004938
043369

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone / Ramal : /
Fax
:

11.249.035/0001-85

ITEM

110694

QUANT

12

UNIDADE

UNIDADE
1 UNIDADES
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MARCA

BOTAS

VLR UNIT.

VLR TOT.

31,00

372,00

31,00

372,00

RESUMO: Bota nº 43 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

110695

12

UNIDADE
1 UNIDADES

BOTAS
RESUMO: Bota nº 44 Bota impermeável com composição
em PVC monocolor com borracha nitrílica facilitando na hora
da higienização e limpeza e impedindo a ação de bactérias e
fungos. Abertura do cano em ângulo, proporcionando maior
conforto ao usuário. Biqueira e calcanhar com frisos
reforçados,

melhorando

a

segurança

e

facilitando

o

descalçar. Dimensões (cano curto) de: altura cano: 230 mm,
espessura solado: 14,1 mm, entre nervuras: 6,1 mm,
espessura nervuras 7,1 mm, altura do salto: 3,2 mm. Peso
dos produtos: 1,27 Kg.

TOTAL GERAL

63.797,28

