
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 46/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019. 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU. 
CONTRATADA: M&A MOTO PEÇAS LTDA EPP 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA, 
NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO CONSAMU. 

LOTE UND QTD DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

2 UND 5 

BOTA MOTOCICLISTA NA COR 
PRETA: Altura média 365 cm 
(Externo), confeccionada em 
couro bovino semi-cromo 
hidrofugado, de espessura de 
18/20 linhas sem marcas; isenta 
de cortes ou furos; ou seja, 
carrapatos, bernes e outros 
defeitos provocados por riscos de 
cerca, chifradas, marcas de fogo, 
etc.; colarinho acolchoado 
formando 4 gomos revestido em 
napa tipo vacum; Forração interna 
confeccionada em malha têxtil de 
poliamida / poliéster, devendo 
possuir rápida dispersão de 
umidade interna. Para melhor 
movimentação as articulações 
frontais e traseira deverão ser  
acolchoada em 9 (nove) e 6 (seis) 
gomos respectivamente em 
espuma P.U revestido em napa 
tipo vacum; Fechamento lateral 
em zíper e velcro, pala em couro 
sobrepondo, fole interno em napa 
tipo vacum para vedação das  
aberturas; Cavidades laterais no 
alto do colarinho em formato de 
“V” com elásticos internos para 
ajuste da panturrilhas; Biqueira 
confeccionada em material 
termoplástico de alta resistência; 
Sobre-Biqueira externa para 
proteção do bico em TPU 
desenhos tridimensionais 
vulcanizada para contatos com 
pedais de câmbios e freios. Porta-
objetos na lateral externa do 
calçado, em TPU com desenhos 
tridimensionais, Refletivos em 
formato meia boomerng sendo 2 
(duas) unidades fixados nas 
laterais externas de ambos os pés, 
1 (uma) unidade na taloneira 
traseira, nas, Solado Composto em 
SBR – Poli (Estireno Butadieno) 
vulcanizado e blaqueado nas 
laterais; Palmilha de Montagem 
em material sintético de alta 
resistência, com 2,5 mm de 
espessura, e que não tem suas 
características afetadas pela 
umidade; Estabilizador de flexão 
para controle das propriedades do 
movimento de caminhar, correr e 
agachar composto com base em 

ROSSI CANO 
ALTO 8012 

R$ 308,95 R$ 1.544,75 



ABS (acrilonitrila-butadieno-
estireno) com resistência térmica, 
mecânica, de mobilidade e rigidez, 
espessura de 2 mm, formato 
anatômico para maior 
desempenho fixado entre palmilha 
de montagem e solado. Palmilha 
de conforto moldada em E.V.A 
com tratamento bactericida, com 
formato anatômico para melhor 
absorção de impacto e 
distribuição do peso no caminhar 
com espessura mínima de 6mm, 
revestida com tecido poliéster 
com tratamento bactericida 
integral que inibe a proliferação 
da sudorese excessiva e fungos.  
GARANTIA: não inferior a 12 
meses, inclui defeitos de costura, 
colagem e vulcanização que 
deverão ser refeitos sem qualquer 
ônus. A garantia não incluirá as 
despesas de transporte, nem se 
aplicarão a defeitos decorrentes 
do desgaste natural ou danos 
resultantes de acidentes e uso 
inadequado da bota  
TAMANHO de 38 a 46, a ser 
definido no momento do pedido. 

 
VALOR TOTAL: R$ 1.544,75 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data: 04 de junho de 2019 
Assinaturas: Jucenir Leandro Stentzler 

José Peixoto da Silva Neto 
Antonio de Jesus Bassi 

 


