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Liceri Comércio de Produtos em Geral LÍDA
CNPJ:26.950.67U0o01-07 li:3t9looo4244

Rua Peru, 88, Centro -Taquaruçu do Sul/RS - CEP; 9841G
FONE: (55) 3739-1043 E-mail: liceri@liceri.com.br
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Autorização de Adesão

A empresa LICERI COI\{ÉRCIO DE PRODUTOS EM CERAL LTDA ME, inscrita sob o
26.950.67 110001-07 - IE 319/00M244, sediada à Rua: Peru, N' 88, Centro, Taquaruçu do Sul
RS - CEP: 98410-000, Tel. (55) 3739-1M3, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Augusto

Cadoná, brasileiro, residente na Linha travessão Seco - Taquaruçu do Sul/RS, solteiro, inscrito
sob o RG: 1 I 08065903 e CPF: 036247 51 050, por meio desre, AUTORIZA A ADESÃO na Ara

do pregão

ENDEREçO DE ENTREGA: SEMOVI
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PRECÀO UASG
ITEM OBJETO LIND Qm

TOTAL
VALOR
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37/2021 980044 8

Capacete com protetor facial de aço
para operador de roçadeira - Capacete
de segurança, tipo II, classe B, aba
frontal, suspensão injeta<la em
plásüco. com regulagem através de
ajuste simples e tira absorvedora de
suor, possui fendas laterais para
acoplagem de acessórios com prot€tor
audiüvo constituído por duas conchas
e protetor facial em aço com tela de
6", com ou sem jugular ajusúvel.

UND 22
R$

t24,90
R$

2.747,80

37/2021 980044 l8

Cone de sinalização - Cons de
segurança de alta resistência,
confeccionado em PVC. Pintura
reflctiva nas cores branca e laranja ou
preto e anurelo com base de
sustentaçâo. medindo ?5cm de altura

LIND 57 R$ 42,90
R$

2.44s,30

3712021 980044 25

Luva de algodão pigmentada - Luva
dc segurdnça ricotada com fios de
algodão e poliéster, antiderrapante na
face patmar dos dedos, sem costuras
intemas, punho tricotsdo com
algodão e elastano. Tamaúos a
serem definidos.

PAR 765 R$ 3,4
R$

2.601,00

37/2021 980044 26

Iluva de bonachà nimlica - Luva de

lsegurança confeccionada borracha

fnitrilica com revestimento intemo em
pocos de algodào. antiderrdpante na
palma e nos dedos para melhor
aderência no manuseio de peças secas
ou úmidas. Possuindo punho reto com
33 crn de comprimento, idcal para
atividades que eúgem imersão do
antebraço. na cor verde. Tamaúos P
(7), M (8), G (9). xG (10).

PAR R$ l0,l R$
2.U6,20
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3712021 980044 27

Luva de segurança de raspa - Luva
de segurança confeccionada em raspa
com reforço intemo em raspa nâ
palma, tira em raspa entre polegar e

indicador, proteção das mãos do
usúío contra ageniEs abmsivos,
escorientes, coÍtantes e perfuÍantes
tamaúo de punho l5 cm.

PAR 142 R$ r3,4
R$

r.902,80

\

3712021

Mangot de raspa: Confeccionado
com raspa, fechamento lateral em
velcro, manga de segurança
confeccionada em raspa, dras em
ixpa presas por arrebites e fivelas
metálicas para ajustes. Proteção de
braço e antebraço do usuário contra
agentes térmicos e abrasivos,
escoriantes para uso em processos de
soldagem e similares.

UND 5 R$ 26,86 R$ 134,30

3',7/2021 980044 30

Máscara PFF t - Mascara de
proteção, tipo semi facial, filtrante,
dobrável com elástico de fixaçâo,
respirador descartável, classe PFFI
modelo dobrável, ssm viih,ula de
exalação, fomrado por filtro de
tratarnento eletrostático, TNT na
parte interna e extema, clip nasal
intemo em meial revestido de plástico
que facilita a vedação, elásticos de
látex com regulador. Oferece
proteção contra poeiras e névoas não
oleosas.

UND R$ 1,7

Total: Doze mil novecentos e sete reais e cinquenta centavos
R$

12.907,50

Disposições Finais

a O atendimento a esta adesão não prejudicará o compromisso assumido junto ao órgão
gestor e aos demais participantes deste Pregão Eletrônico.

Taquaruçu do Sul, 15 de março 2022

Marcelo Augusto Cadoná - Sócio Diretor
CPF: 036.247.5r0-50 RG:1r08065903
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980044 29

253 R$ 430,10
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