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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item Quantidade

Unid

Especificação

Marca

Preço Unit. Máximo

Total Preço Máximo

1

250,000 UN Manutenção e recarga de extintor de

________

70,0000

17.500,0000

2

incêndio (pó químico seco, ABC, 4kg): A
manutenção inclui a desmontagem completa
do extintor, verificação da carga,
limpeza de todos os componentes,
controle de roscas, verificação das
partes internas e externas quanto a
existência de danos ou corrosão,
substituição de componentes – quando
necessários, regulagem das válvulas de
alívio e/ou reguladora de pressão,
fixação dos componentes roscados com
torque recomendado pelo fabricante,
pintura conforme padrão estabelecido
pela NBR vigente, verificação da
existência de vazamento, colocação do
lacre identificando o executor, além da
realização de teste hidrostático nos
extintores que estejam fora do intervalo
máximo de 05 anos, sendo que deverá
apresentar o laudo do ensaio assinado
por profissional com atribuição legal
para o serviço de ensaio hidrostático e
registro no órgão profissional
competente; A recarga inclui a troca do
agente extintor em conjunto com o fluido
expelente, não sendo admitidas a
substituição do tipo de agente extintor
e a alteração das pressões indicadas
pelo fabricante.
150,000 UN Extintor de incêndio (Pó químico seco,

________

99,8000

14.970,0000

3

ABC, 4kg): portátil a base de pó químico
seco para classe de fogo ABC, a base de
Monofosfato de Amônia, fabricado
conforme NBR vigente, com capacidade
extintora 02-A:20-B:C, com tempo de
descarga 08 a 13 segundos, com pressão
de trabalho 10,5kgf/cm², equipado com
indicador de pressão, cilindro (Aço ABNT
1541), válvula e mangueira de descarga,
alça de transporte, suporte de parede,
com as respectivas placas de
identificação (para parede) e selo do
Inmetro. Garantia do teste hidrostático
de 05 anos e carga de 01 ano.
500,000 UN Luminária de emergência: 30 leds, fluxo

________

13,9000

6.950,0000
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4

Unid

Especificação

luminoso de autonomia mínima de até 03
horas (alta) e 06 horas (baixa), bivolt
automático (110 e 220v), bateria
recarregável selada, 30 leds com
potência de 02w. Função auto-off: acende
quando a energia falha. Acompanhar cabo
de energia.
50,000 UN Placa indicativa de saída de emergência

Marca

Preço Unit. Máximo

________

40,2000

Total Preço Máximo

2.010,0000

luminosa: mínimo de 07 leds de alto
brilho, dimensões aproximadas da placa
de 261x221x25mm, alimentação bivolt
automático 110/220V 60Hz, autonomia
mínima de até 02 horas, bateria Ni-Cd
recarregável 3,6V 300MAh, gabinete
plástico ABS na cor branca, fundo branco
e textos em vermelho, fixação do tipo
sobrepor, com led indicativo de carga.
Deve acompanhar adesivos com setas.
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

41.430,0000

