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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV

Coordenação de Administração Geral 
Gerência de Administração

 

Comunicado - RA-REC/COAG/GEAD  

 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

 

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS, TORNA PÚBLICO que está
recebendo PROPOSTAS para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, conforme listagem,
abaixo. Solicitamos aos interessados que encaminhem PROPOSTA até às 18 horas do dia 8 de julho de
2022, à Gerência de Administração (GEAD), desta Administração Regional, localizada no Centro Urbano,
Avenida Recanto das Emas, Área Especial 02. As propostas poderão ser entregues, pessoalmente ou
enviadas via E-mail: marcia.miranda@recanto.df.gov.br. A seguir tabela contendo os materiais que serão
adquiridos:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Garrafa
térmica

Garrafa Térmica 5 litros. Leve - fácil de transportar,10h
Frio, 10h Quente, Alça ergonômica, Resistência.  08

Protetor
solar

PROTETOR SOLAR SUNLAU FPS 60 UVA/UVB
com VITAMINA E protege a pele contra a ação nociva
dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB emitidos
por raios solares e por radiações provenientes de
trabalhos com soldas elétricas e outras fontes emissoras.
4 Horas. Resistente a água. Bisnaga de 120 grs.

 100

Luva de
Vaqueta

Luva de Vaqueta – palmo e dorso em vaqueta (
Petroleira/Americana) cano curto. 100

Luva de
segurança

Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil,
revestimento duplo em borracha nitrílica na palma,
dedos e dorso, com punho em malha.

100

Botina de
segurança

Calçado de segurança tipo botina, fechamento em
elástico preto, confeccionado em couro preto curtido ao
cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza,
palmilha de montagem em material sintético na cor
branca, solado em poliuretano bidensidade na cor preta
injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço,
resistente ao óleo combustível.

60

Botina
nobuck

Modelo: 50B26-CB-BP 
Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em
cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro na
cor preta curtido ao cromo, palmilha de montagem em
material sintético resinado na cor branca, montado pelo
sistema strobel, forro interno em não tecido na cor
cinza, solado de poliuretano bidensidade injetado
diretamente no cabedal, biqueira de polipropileno para
conformação, resistente ao óleo combustível, à absorção
de energia no calcanhar e à passagem de corrente
elétrica.

22
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Bolsa
primeiros
socorros

Bolsa kit de primeiros socorros, composto de materiais
e instrumentos próprios à realização de pequenos
curativos e imobilizações temporárias

04

Camisa
Térmica

Camisa Térmica Segunda Pele com Proteção UV,Tecido
que apresenta alta flexibilidade, conforto, acelera a
absorção da traspiração permitindo rápida evaporação e
com proteção UV. Gênero:  Unisex, Material: Poliester,
Manga: Manga Longa, Composição: 92% poliester 8%
Elastano.

60

 

As propostas deverão estar de acordo com as normas vigentes, dentre outras, deverão
constar as seguintes informações:1-A proposta de preços deverá ser da�lografada ou impressa, sem
emendas ou rasuras, datada e assinada; 2– Deve conter preços unitários e preços totais; 3– O preço
cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam
sobre a prestação dos serviços; 4– Consignar prazo de validade da proposta de 30 (�nta) dias, contados
da data de sua apresentação, para fins de convocação para contratação; 5– Prazo de entrega dos
materiais de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho; 6– A Proposta deverá
conter o nome do responsável, por extenso, ou seja, deverá ser assinada pelo detentor de competência
para assinar tal Documento, nos termos do Contrato Social da empresa. A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho: 04.128.8205.8517.0055 – Manutenção de Serviços Administra�vos Gerais –
Administração Regional – Recanto das Emas, Unidade Orçamentária: 09.117, Elemento de Despesa:
3.3.90.30 – Material de Consumo, Fonte de Recursos: 120. A lista de materiais consta em nossa página na
internet www.recanto.df.gov.br. Em caso de dúvidas comparecer, pessoalmente, à Administração
Regional do Recanto das Emas no endereço citado no horário de 9 às 12 e de 14 às 17 horas, no período
de 5 de julho a 7 de julho de 2022.

 

MÁRCIA RAYANNE DA GRAÇA OLAVO DE MIRANDA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/COAG – RA REC

   

Documento assinado eletronicamente por MARCIA RAYANNE DA GRAÇA OLAVO DE MIRANDA -
Matr.1691891-6, Gerente de Administração, em 01/07/2022, às 17:03, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 90079689 código CRC= B2C24D45.
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