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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Po Quimico Seco (PQS), multiuso (classes ABC), capacidade 6 kg. 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, 
tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos 
que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. 

Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) 
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norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 

>> Ref. SAEB => 42.10.00.00158299-2 

2 EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo Gas Carbonico (CO2), classes BC, capacidade 6 Kg. 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, 
tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos 
que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. 

Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 

>> Ref. SAEB => 42.10.00.00158303-4 
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3 EXTINTOR, de incendio, portatil, tipo agua pressurizada, classe A, capacidade 10 litros 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereco, composicao, garantia minima de 12 meses, data e prazo de validade da garantia do servico de recarga, tipo e agente do extintor, 
tipo do fogo para qual e indicado o agente extintor, peso e capacidade extintora, instrucoes de uso em lingua portuguesa, bem como sobre os riscos 
que apresentam a saude e seguranca dos consumidores. 

Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no cilindro, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s) 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 

Un     20 



data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. 

>> Ref. SAEB => 42.10.00.00158304-2 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

 

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) 

 

Para correto preenchimento da Proposta de Preços, consulte o Edital da Licitação. 

  

 


