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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

1.500,00 _______________ _____________Unidade

2 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg 
atendendo as normas de fabricação,  incluíndo o recolhimento do extintor e a recolocação 
do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e 
acessórios. 

800,00 _______________ _____________Unidade

3 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

500,00 _______________ _____________Unidade

4 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,    incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade

5 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

6 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade

7 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,   incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

8 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade
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9 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,   incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

800,00 _______________ _____________Unidade

10 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. Inclui reposição de peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

11 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

12 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade

13 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização,  incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade

14 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

150,00 _______________ _____________Unidade

15 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

100,00 _______________ _____________Unidade

16 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

50,00 _______________ _____________Unidade

17 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO²) de 02 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

50,00 _______________ _____________Unidade
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18 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO²) de 02 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios.
                    

30,00 _______________ _____________Unidade

19 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico  (CO²) 04 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

20 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO²) 04 kg  atendendo 
as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a recolocação 
do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e 
acessórios. 

200,00 _______________ _____________Unidade

21 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico ( CO²) de 06 kg 
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

22 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico ( CO²) de 06 kg  
atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 
                   

200,00 _______________ _____________Unidade

23 Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 
litros,  atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor 
e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição 
de peças e acessórios. 

500,00 _______________ _____________Unidade

24 Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 
litros, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor 
e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição 
de peças e acessórios. 

300,00 _______________ _____________Unidade

25 Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de pó fosfato de amonia 
classe ABC 20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o 
recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo 
SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios. 

50,00 _______________ _____________Unidade

26 Manutencao de 3º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de pó fosfato de amonia 
classe ABC  20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o 
recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo 

30,00 _______________ _____________Unidade
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SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios. 

27 Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de gas carbônico ( CO² ) 25 
kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

10,00 _______________ _____________Unidade

28 Manutencao de 3º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de gas carbônico ( CO² ) 25 
kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluíndo o recolhimento do extintor e a 
recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de 
peças e acessórios. 

10,00 _______________ _____________Unidade

29 Manutencao de 2º nível, extintor  sobre rodas (carreta) com 75 litros de água  pressurizada, 
indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, 
incluíndo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados 
pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios. 

30,00 _______________ _____________Unidade

30 Manutencao de 3º nível, extintor  sobre rodas (carreta) com 75 litros de água  pressurizada, 
indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, 
incluíndo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados 
pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios. 

15,00 _______________ _____________Unidade

31 Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 1 ¹/²". Inclui 
reposição de peças e acessórios. 
                 

1.000,00 _______________ _____________Unidade

32 Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 2 ¹/²". Inclui 
reposição de peças e acessórios. 
                 

200,00 _______________ _____________Unidade

33 Serviço de manutencao de hidrante com reposição da redução de latão 2,5" x 1,5". 200,00 _______________ _____________Unidade

34 Manutenção e conservação de hidrantes com substituição da válvula globo angular predial 
bitola de 2 1/2" de 45°.

100,00 _______________ _____________Unidade

35 Manutenção e conservação de hidrante com substituição do suporte meia-lua para 
mangueira.

200,00 _______________ _____________Unidade

36 Serviço de teste em extintor a ser devolvido (condenado) sem condições de recarga com 
fornecimento de laudo técnico.

500,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


