
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000102/2018

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000102/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002141

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000035/2018 001912/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

APOIO ERGONOMICO PARA OS PES
funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com
revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável;
estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura
frente da plataforma (parte fixa): 70mm;  altura traseira da
plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível
2: 130mm; nível 3: 155 mm
conteúdo e embalagem: 1 apoio
dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26
cm
dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p:
11x33x53 cm
peso líquido aproximado do produto ( kg): 1,8 kg
cor: preto

1.680,0030,00 56,00UN001
LEADERSC

HIP
004

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

366,0060,00 6,10UN003 POLICAP002

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  36 A 37

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 36 a 37.

73,202,00 36,60PAR006
PÉ DE
FERRO

003

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,

231,006,00 38,50PAR007
PÉ DE
FERRO

006
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- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 38 a 44.

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA N  39

descrição:
- sapato nº 39, calçado ocupacional tipo bota masculino,
preto, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação).

960,006,00 160,00PAR011
MAR

LUVAS
009

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA N  40

descrição:
- sapato nº 40, calçado ocupacional tipo bota masculino,
preto, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação).

171,003,00 57,00PAR012 MAR
LUVAS

010

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

95,655,00 19,13UN014 SOLDA SUL018

CAPACETE DE SEGURANCA - ELETRICISTA

descrição:
- capacete de segurança,
- casco: injetado numa única peça em polietileno de alta
densidade,
- sem porosidade,
- não sendo condutor de corrente elétrica e com alta
resistência dielétrica,
- classe a,
- proteção à cabeça contra impactos perigosos em usos
gerais e industriais, como especificado nos requisitos de
desempenho da norma: abnt-nbr 8221/2003,
- cor a ser definida posteriormente pela prefeitura municipal
de iúna,
- com aba frontal,
- com aberturas nas laterais para que sejam acoplados
protetor facial e/ou auditivo.
- suspensão: carneira:
- ajustável para todas as medidas de cabeça por meio de
uma catraca ajustável,
- confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta
resistência;
- cinta dupla amortecedora:
- fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com quatro
pontos de apoio;
- tira de nuca: manter o capacete no lugar mesmo quando o
usuário inclina a cabeça;
- testeira absorvedora de suor: em laminado de pvc atóxico,
- dublado com espuma multiperfurada em poliuretano, na cor
cinza,
- estes materiais absorvem e evaporam o suor, refrescando
a testa;
- jugular: tipo gancho para fixar no casco do capacete com
regulagem.

56,002,00 28,00UN015
DELTA
PLUS

019
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COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta
luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

19,082,00 9,54UN020 POLICAP023

CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO

descrição:
- cone de sinalização na cor laranja e branco
- cone de isolamento de área,
- confeccionado em polímero a base de polietileno de alta
densidade.
- deve apresentar coloração laranja com duas faixas
brancas transversais em tinta especial com micro-esferas
de vidro que garantam características refletivas mesmo para
pouca luminosidade.
- tamanho mínimo aproximado de  750mm x largura 380mm x
380mm
- deve permitir operação de descontaminação e ser
reutilizável.
- a base deve ter dimensão adequada para permitir que o
cone permaneça na posição vertical tanto em planos
inclinados de até 23º e em locais com ventos de até 45
quilômetros por hora.

312,0010,00 31,20UN021 PLASTICOR024

CORDA EM NYLON TRANCADA 12 MM

descrição:
- corda; 100% poliamida (nylon);
- 12mm de diametro
- rolo com 50 metros

535,505,00 107,10RL024 ARTPLAST026

FITA SINALIZADORA ZEBRADA

descrição:
- fita sinalizadora zebrada;
- com: aproximadamente 30 micras;
- nas cores: preto e amarelo;
- em rolos de 200 metros;
- com: 7cm de largura

129,0010,00 12,90RL026 PLASTICOR027

LONA PRETA 8 METROS X 100 METROS X 40 KG A 120 KG
- proteção contra deslizamentos e erosões para barrancos,
barreiras e arrimos.

4.825,005,00 965,00RL028 NORTEMI029

LUVA DE ALGODAO COM LATEX

descrição:
- luva de algodão parcialmente revestida de látex na cor
verde e palma corrugada.
- tamanho único

25,923,00 8,64PAR029 MUCAMBO030

LUVAS EM BORRACHA NITRILICA

descrição:
- par de luvas em borracha nitrílica,
- luva confeccionada em elastômero sintético à base de
buna n,
- forrada com flocos de algodão, e com desenho de cinco
dedos e palma ligeiramente corrugada para aumentar o
agarre.
- deve apresentar comprimento mínimo de 310 mm.
- o material deve ser leve e flexível, que garanta boa
tactilidade, além de apresentar resistência mecânica
condizente com os esforços solicitados.
- deve oferecer resistência química
- deve estar disponível em 5 tamanhos diferentes
(extrapequeno; pequeno, médio, grande e extragrande). -

54,004,00 13,50PAR035 MUCAMBO034
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deve ser embalada em pares individuais, contendo na
embalagem a identificação do material e sua resistência
química.

OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO

descrição:
- óculos de segurança,
- com visor de ampla-visão,
- constituído de armação confeccionada em uma única peça
de material plástico incolor em vinil flexível,
- com ventilação indireta composta de quatro válvulas, sendo
duas localizadas na parte superior e duas na parte inferior
da armação e visor de policarbonato incolor,
- com tirante elástico regulável.
- óculos de segurança constituído de um aro de náilon preto
dotado de um pino central e duas fendas nas extremidades,
utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor.
- as peças deverão ter certificado de aprovação do
ministério do trabalho e do emprego.

158,0010,00 15,80PÇ041
VOLEPLAS

T
039

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              9.691,35

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              9.691,35

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

APOIO ERGONOMICO PARA OS PES
funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com
revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável;
estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura
frente da plataforma (parte fixa): 70mm;  altura traseira da
plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível
2: 130mm; nível 3: 155 mm
conteúdo e embalagem: 1 apoio
dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26
cm
dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p:
11x33x53 cm
peso líquido aproximado do produto ( kg): 1,8 kg
cor: preto

336,006,00 56,00UN001
LEADERSC

HIP053

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

91,5015,00 6,10UN003 POLICAP054

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  36 A 37

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.

146,404,00 36,60PAR006
PÉ DE
FERRO

056
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- numeração de 36 a 37.

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 38 a 44.

308,008,00 38,50PAR007
PÉ DE
FERRO

057

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

191,3010,00 19,13UN014 SOLDA SUL058

COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta
luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

38,164,00 9,54UN020 POLICAP085

CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO

descrição:
- cone de sinalização na cor laranja e branco
- cone de isolamento de área,
- confeccionado em polímero a base de polietileno de alta
densidade.
- deve apresentar coloração laranja com duas faixas
brancas transversais em tinta especial com micro-esferas
de vidro que garantam características refletivas mesmo para
pouca luminosidade.
- tamanho mínimo aproximado de  750mm x largura 380mm x
380mm
- deve permitir operação de descontaminação e ser
reutilizável.
- a base deve ter dimensão adequada para permitir que o
cone permaneça na posição vertical tanto em planos
inclinados de até 23º e em locais com ventos de até 45
quilômetros por hora.

468,0015,00 31,20UN021 PLASTICOR060

CORDA EM NYLON TRANCADA 12 MM

descrição:
- corda; 100% poliamida (nylon);
- 12mm de diametro
- rolo com 50 metros

214,202,00 107,10RL024 ARTPLAST062

FITA SINALIZADORA ZEBRADA

descrição:
- fita sinalizadora zebrada;
- com: aproximadamente 30 micras;
- nas cores: preto e amarelo;
- em rolos de 200 metros;
- com: 7cm de largura

77,406,00 12,90RL026 PLASTICOR063
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LUVA DE ALGODAO COM LATEX

descrição:
- luva de algodão parcialmente revestida de látex na cor
verde e palma corrugada.
- tamanho único

86,4010,00 8,64PAR029 MUCAMBO064

LUVA DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- fabricada em pvc forrado,
- palma antiderrapante,
- granulação fina,
- com alta resistência à abrasão,
- comprimento aproximado de 350 mm,
- tamanhos pequeno, médio e grande.
- utilizada em atividades que envolvam
manipulação de produtos químicos, solventes, ácidos,
galvanoplastia, etc.
- dependendo da necessidade da atividade.devem ser de
espessura leve, que varia de 0,60 a 0,70 mm.

252,9030,00 8,43PAR031 MUCAMBO065

LUVAS EM BORRACHA NITRILICA

descrição:
- par de luvas em borracha nitrílica,
- luva confeccionada em elastômero sintético à base de
buna n,
- forrada com flocos de algodão, e com desenho de cinco
dedos e palma ligeiramente corrugada para aumentar o
agarre.
- deve apresentar comprimento mínimo de 310 mm.
- o material deve ser leve e flexível, que garanta boa
tactilidade, além de apresentar resistência mecânica
condizente com os esforços solicitados.
- deve oferecer resistência química
- deve estar disponível em 5 tamanhos diferentes
(extrapequeno; pequeno, médio, grande e extragrande). -
deve ser embalada em pares individuais, contendo na
embalagem a identificação do material e sua resistência
química.

270,0020,00 13,50PAR035 MUCAMBO066

OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO

descrição:
- óculos de segurança,
- com visor de ampla-visão,
- constituído de armação confeccionada em uma única peça
de material plástico incolor em vinil flexível,
- com ventilação indireta composta de quatro válvulas, sendo
duas localizadas na parte superior e duas na parte inferior
da armação e visor de policarbonato incolor,
- com tirante elástico regulável.
- óculos de segurança constituído de um aro de náilon preto
dotado de um pino central e duas fendas nas extremidades,
utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor.
- as peças deverão ter certificado de aprovação do
ministério do trabalho e do emprego.

474,0030,00 15,80PÇ041
VOLEPLAS

T080

PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO NO CANAL

descrição:
- protetor auditivo tipo inserção no canal
auditivo,
-confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico
fisiologicamente inerte,
- neutro e antialérgico,
- com dois plugues no formato de pinos com três
discos concêntricos de dimensões variáveis
entre 8 mm e 11 mm.
- os plugues são ligados por um cordão de algodão ou

31,0010,00 3,10UN043
GONÇALVE

Z
071
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cordão sintético removíveis.
- disponível em tamanho único e nas cores azul, verde,
laranja e amarelo.
- proteção auditiva do usuário  contra ruídos superiores á 85
db.
conforme tabela de atenuação.

PROTETOR FACIAL DX 500 (VISEIRA)

descrição:
- proteção para inibir contato profissional/paciente, leve,
confortavel, e com dupla regulagem (cabeça e frontal), com
perfeita qualidade ótica, anti-embaçante e esterilizado, não
embaça, oferece melhor visão, sem distroção e sem
manchas, contra contaminação, bloqueia sangue, secreções
e fluidos, melhor ajuste com óculos.

327,505,00 65,50UN045 DELTA
PLUS

073

RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF3 COM VALVULA

descrição:
- respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos.
respirador de classe pff-3 testado conforme norma nbr
13698 para peças semi faciais filtrante.
respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos. respirador de classe pff-3 testado
conforme norma nbr 13698 para peças semi faciais filtrante.
indicações de uso: -indicado para proteção das vias
respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos,
cimento portland, fibras têxteis, fumos metálicos e
radionuclideos até 10 vezes o seu limite de tolerância.
- caixa com 100 unidades.

627,003,00 209,00CX048 KSN076

RESPIRADOR PFF1

descrição:
- mascara respiradora,
- purificadora de ar de seguranca,
- classe pff1,
- semifacial,
- filtrante para particulas, poeiras e nevoa,
- formato em concha.
- caixa com 100 unidades.

391,503,00 130,50CX049 KSN077

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.331,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              4.331,26

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

APOIO ERGONOMICO PARA OS PES
funcionalidade: plataforma em mdf (390 x260 mm) com
revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável;
estrutura de suporte da plataforma construída em aço; altura
frente da plataforma (parte fixa): 70mm;  altura traseira da
plataforma (regulagens de inclinação): nível 1: 70 mm; nível
2: 130mm; nível 3: 155 mm
conteúdo e embalagem: 1 apoio
dimensões aproximadas do produto (cm) a x l x p: 15x39x26
cm
dimensões aproximadas da embalagem (cm) a x l x p:
11x33x53 cm
peso líquido aproximado do produto ( kg): 1,8 kg
cor: preto

168,003,00 56,00UN001
LEADERSC

HIP
086

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  36 A 37

descrição:
- botina de segurança,

439,2012,00 36,60PAR006
PÉ DE
FERRO

088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
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- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 36 a 37.

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 38 a 44.

7.700,00200,00 38,50PAR007 PÉ DE
FERRO

089

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

1.913,00100,00 19,13UN014 SOLDA SUL095

CAPACETE DE SEGURANCA - ELETRICISTA

descrição:
- capacete de segurança,
- casco: injetado numa única peça em polietileno de alta
densidade,
- sem porosidade,
- não sendo condutor de corrente elétrica e com alta
resistência dielétrica,
- classe a,
- proteção à cabeça contra impactos perigosos em usos
gerais e industriais, como especificado nos requisitos de
desempenho da norma: abnt-nbr 8221/2003,
- cor a ser definida posteriormente pela prefeitura municipal
de iúna,
- com aba frontal,
- com aberturas nas laterais para que sejam acoplados
protetor facial e/ou auditivo.
- suspensão: carneira:
- ajustável para todas as medidas de cabeça por meio de
uma catraca ajustável,
- confeccionada em polietileno de baixa densidade e de alta
resistência;
- cinta dupla amortecedora:
- fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com quatro
pontos de apoio;
- tira de nuca: manter o capacete no lugar mesmo quando o
usuário inclina a cabeça;
- testeira absorvedora de suor: em laminado de pvc atóxico,
- dublado com espuma multiperfurada em poliuretano, na cor
cinza,
- estes materiais absorvem e evaporam o suor, refrescando

168,006,00 28,00UN015 DELTA
PLUS

096
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a testa;
- jugular: tipo gancho para fixar no casco do capacete com
regulagem.

COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta
luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

38,164,00 9,54UN020 POLICAP101

CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO

descrição:
- cone de sinalização na cor laranja e branco
- cone de isolamento de área,
- confeccionado em polímero a base de polietileno de alta
densidade.
- deve apresentar coloração laranja com duas faixas
brancas transversais em tinta especial com micro-esferas
de vidro que garantam características refletivas mesmo para
pouca luminosidade.
- tamanho mínimo aproximado de  750mm x largura 380mm x
380mm
- deve permitir operação de descontaminação e ser
reutilizável.
- a base deve ter dimensão adequada para permitir que o
cone permaneça na posição vertical tanto em planos
inclinados de até 23º e em locais com ventos de até 45
quilômetros por hora.

1.560,0050,00 31,20UN021 PLASTICOR102

CONJUNTO PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS
AGRICOLA (ROUPAO DE EPI) TAMANHO G

descrição:
- vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas
confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado,
de gramatura 120 a 160g/m2, tratado com fluorcarbono na
concentração de 50g/l. somente na parte externa do tecido,
garantindo assim ao usuário fácil transpiração, e conforto
térmico.
é composto por:
- blusão de mangas compridas, fechamento através de
costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na
cintura, abertura frontal tipo polo com fechamento através de
velcro.
- calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte
frontal, do joelho para baixo.
- avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do
usuário no preparo da calda.
- boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de
comprimento frontal em velcro

250,173,00 83,39UN023 REPITEC104

CONJUNTO PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS
AGRICOLA (ROUPAO DE EPI) TAMANHO P

descrição:
- vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas
confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado,
de gramatura 120 a 160g/m2, tratado com fluorcarbono na
concentração de 50g/l, somente na parte externa do tecido,
garantindo assim ao usuário fácil transpiração, e conforto
térmico.
é composto por:
- blusão de mangas compridas, fechamento através de
costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na
cintura, abertura frontal tipo polo com fechamento através de
velcro.

83,391,00 83,39UN023 REPITEC105
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- calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte
frontal, do joelho para baixo.
- avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do
usuário no preparo da calda.
- boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de
comprimento frontal em velcro.

CONJUNTO PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS
AGRICOLA (ROUPAO DE EPI) TAMANHO XG

descrição:
- vestimenta para aplicação de defensivos agrícolas
confeccionados em tecido 100% algodão impermeabilizado,
de gramatura 120 a 160g/m2, tratado com fluorcarbono na
concentração de 50g/l. somente na parte externa do tecido,
garantindo assim ao usuário fácil transpiração, e conforto
térmico.
é composto por:
- blusão de mangas compridas, fechamento através de
costuras, com elástico nos punhos e cordão de ajuste na
cintura, abertura frontal tipo polo com fechamento através de
velcro.
- calça comprida com reforço de pvc nas pernas na parte
frontal, do joelho para baixo.
- avental de pvc forrado 90 x 60 cm para proteção do
usuário no preparo da calda.
- boné tipo árabe do mesmo tecido com saia de 30 cm de
comprimento frontal em velcro.

166,782,00 83,39UN023 REPITEC106

CORDA EM NYLON TRANCADA 12 MM

descrição:
- corda; 100% poliamida (nylon);
- 12mm de diametro
- rolo com 50 metros

1.071,0010,00 107,10RL024 ARTPLAST107

FITA SINALIZADORA ZEBRADA

descrição:
- fita sinalizadora zebrada;
- com: aproximadamente 30 micras;
- nas cores: preto e amarelo;
- em rolos de 200 metros;
- com: 7cm de largura

645,0050,00 12,90RL026 PLASTICOR108

LONA PRETA 8 METROS X 100 METROS X 40 KG A 120 KG
- proteção contra deslizamentos e erosões para barrancos,
barreiras e arrimos.

2.895,003,00 965,00RL028 NORTEMI109

LUVA DE ALGODAO COM LATEX

descrição:
- luva de algodão parcialmente revestida de látex na cor
verde e palma corrugada.
- tamanho único

864,00100,00 8,64PAR029 MUCAMBO110

LUVA DE SEGURANCA EM LATEX

descrição:
- confeccionado em borracha de látex com forro,
- palma antiderrapante com algodão flocado internamente, -
comprimento de aproximadamente 350 mm,
- espessura de 0,55 a 0,65 mm,
- tamanho médio e grande,
- cor va definir posteriormente pela prefeitura municipal de
iúna,
- formato deve ser anatômico, ter boa flexibilidade e
destreza, ser confortáveis, ter boa resistência a ácidos,
álcoois, detergentes, etc.

195,0050,00 3,90CX030 MUCAMBO115

LUVA DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- fabricada em pvc forrado,

84,3010,00 8,43PAR031 MUCAMBO111
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- palma antiderrapante,
- granulação fina,
- com alta resistência à abrasão,
- comprimento aproximado de 350 mm,
- tamanhos pequeno, médio e grande.
- utilizada em atividades que envolvam
manipulação de produtos químicos, solventes, ácidos,
galvanoplastia, etc.
- dependendo da necessidade da atividade.devem ser de
espessura leve, que varia de 0,60 a 0,70 mm.

LUVAS EM BORRACHA NITRILICA

descrição:
- par de luvas em borracha nitrílica,
- luva confeccionada em elastômero sintético à base de
buna n,
- forrada com flocos de algodão, e com desenho de cinco
dedos e palma ligeiramente corrugada para aumentar o
agarre.
- deve apresentar comprimento mínimo de 310 mm.
- o material deve ser leve e flexível, que garanta boa
tactilidade, além de apresentar resistência mecânica
condizente com os esforços solicitados.
- deve oferecer resistência química
- deve estar disponível em 5 tamanhos diferentes
(extrapequeno; pequeno, médio, grande e extragrande). -
deve ser embalada em pares individuais, contendo na
embalagem a identificação do material e sua resistência
química.

8.100,00600,00 13,50PAR035 MUCAMBO114

OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO

descrição:
- óculos de segurança,
- com visor de ampla-visão,
- constituído de armação confeccionada em uma única peça
de material plástico incolor em vinil flexível,
- com ventilação indireta composta de quatro válvulas, sendo
duas localizadas na parte superior e duas na parte inferior
da armação e visor de policarbonato incolor,
- com tirante elástico regulável.
- óculos de segurança constituído de um aro de náilon preto
dotado de um pino central e duas fendas nas extremidades,
utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor.
- as peças deverão ter certificado de aprovação do
ministério do trabalho e do emprego.

1.580,00100,00 15,80PÇ041
VOLEPLAS

T
126

RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF3 COM VALVULA

descrição:
- respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos.
respirador de classe pff-3 testado conforme norma nbr
13698 para peças semi faciais filtrante.
respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos. respirador de classe pff-3 testado
conforme norma nbr 13698 para peças semi faciais filtrante.
indicações de uso: -indicado para proteção das vias
respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos,
cimento portland, fibras têxteis, fumos metálicos e
radionuclideos até 10 vezes o seu limite de tolerância.
- caixa com 100 unidades.

209,001,00 209,00CX048 KSN122

RESPIRADOR PFF1

descrição:
- mascara respiradora,
- purificadora de ar de seguranca,
- classe pff1,

261,002,00 130,50CX049 KSN123
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- semifacial,
- filtrante para particulas, poeiras e nevoa,
- formato em concha.
- caixa com 100 unidades.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              28.391,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              28.391,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,
- confeccionada em couro de vaqueta ou em couro curtido
ao cromo,
- com elástico nas laterais,
- na cor preta,
- sem biqueira de aço,
- com solado de poliuretano bidensidade,
- antiderrapante,
- com palmilha higiênica removível e lavável com certificado
de aprovação( ca) do ministério do trabalho e emprego
gravado no corpo do calçado.
- numeração de 38 a 44.

2.310,0060,00 38,50PAR007
PÉ DE
FERRO

040

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA N  40

descrição:
- sapato nº 40, calçado ocupacional tipo bota masculino,
preto, antiderrapante, fechamento em cadarço,
confeccionado em couro hidrofugado, sem biqueira de aço,
palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano
monodensidade injeção direta. com ca (certificado de
aprovação).

228,004,00 57,00PAR012
MAR

LUVAS
041

COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta
luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

19,082,00 9,54UN020 POLICAP043

CONE REFLETIVO PARA SINALIZACAO

descrição:
- cone de sinalização na cor laranja e branco
- cone de isolamento de área,
- confeccionado em polímero a base de polietileno de alta
densidade.
- deve apresentar coloração laranja com duas faixas
brancas transversais em tinta especial com micro-esferas
de vidro que garantam características refletivas mesmo para
pouca luminosidade.
- tamanho mínimo aproximado de  750mm x largura 380mm x
380mm
- deve permitir operação de descontaminação e ser
reutilizável.
- a base deve ter dimensão adequada para permitir que o
cone permaneça na posição vertical tanto em planos
inclinados de até 23º e em locais com ventos de até 45
quilômetros por hora.

624,0020,00 31,20UN021 PLASTICOR044

CORDA EM NYLON TRANCADA 12 MM 42.840,00400,00 107,10RL024 ARTPLAST045
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descrição:
- corda; 100% poliamida (nylon);
- 12mm de diametro
- rolo com 50 metros

FITA SINALIZADORA ZEBRADA

descrição:
- fita sinalizadora zebrada;
- com: aproximadamente 30 micras;
- nas cores: preto e amarelo;
- em rolos de 200 metros;
- com: 7cm de largura

387,0030,00 12,90RL026 PLASTICOR046

LONA PRETA 8 METROS X 100 METROS X 40 KG A 120 KG
- proteção contra deslizamentos e erosões para barrancos,
barreiras e arrimos.

965,001,00 965,00RL028 NORTEMI047

OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO

descrição:
- óculos de segurança,
- com visor de ampla-visão,
- constituído de armação confeccionada em uma única peça
de material plástico incolor em vinil flexível,
- com ventilação indireta composta de quatro válvulas, sendo
duas localizadas na parte superior e duas na parte inferior
da armação e visor de policarbonato incolor,
- com tirante elástico regulável.
- óculos de segurança constituído de um aro de náilon preto
dotado de um pino central e duas fendas nas extremidades,
utilizadas para encaixe de um visor de policarbonato incolor.
- as peças deverão ter certificado de aprovação do
ministério do trabalho e do emprego.

632,0040,00 15,80PÇ041
VOLEPLAS

T
052

RESPIRADOR PFF1

descrição:
- mascara respiradora,
- purificadora de ar de seguranca,
- classe pff1,
- semifacial,
- filtrante para particulas, poeiras e nevoa,
- formato em concha.
- caixa com 100 unidades.

1.044,008,00 130,50CX049 KSN051

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              49.049,08

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              49.049,08

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        91.462,69
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