
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000103/2018

M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ

CNPJ:  02.396.150/0001-91

Rua Eugênio Amorim, 11/13 - Guandú - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300781

ANEXO - TERMO Nº 000103/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002142

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

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

450,003,00 150,00UN004
WL

BOLSAS -
LONA

005

BOTINA SEGURANCA COURO S/ BIQUEIRA DE ACO N  38
A 44

descrição:
- calçado de segurança de uso profissional tipo botina,
- fechamento em elástico,
- confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo,
- palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel,
- com biqueira em composite e solado de
poliuretano bidensidade.
- proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos
sobre os artelhos.
- numeração: 38 a 44

214,806,00 35,80PAR009
CRIVAL -
CA 30257

008

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

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

43,044,00 10,76UN016

PLASTCOR
-

SEGURANÇ
A

020

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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.

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL

descrição:
- cinturão de segurança,
- tipo abdominal,
- acolchoado na cintura,
- confeccionado em couro,
- com sobrecinto de cadarço de material sintético e com
duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado,
fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de
cobre,
- cadarço de material sintético e costura reforçada,
- uma fivela com pino de aço forjado, utilizada para ajuste da
correia de cintura.
- o modelo é utilizado com talabarte de segurança.
- o referido material deverá possuir o certificado de
aprovação do ministério de trabalho e emprego.

115,001,00 115,00UN018
SERVEQ -
SQ 176-2

022

CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO

descrição:
- conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc,
na cor preta,
- linhas refletivas na frente e nas costas, composto de
calça, jaqueta e par de botas de boracha tam. 41.
- cintura manualmente ajustável.
- leve e confortável.
- bolso externo impermeável.
- gola em tecido para maior conforto no pescoço.
- cor preta

68,701,00 68,70CJ022
ISSAM /
CRIVAL025

KIT EPI  PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL)

descrição:

contendo:
- 01 luva de seguranca contra abrasivos e escoriantes,
confeccionada em raspa, reforco interno em raspa na palma,
tira de reforco externo em raspa externo em raspa entre o
polegar e indicador; tamanho unico.

- 01 perneira de seguranca conffeccionada em raspa de
couro grupon curtido ao cromo,  totalmente reforcada; nao
deve apresentar cortes ou furos no couro, partes
deformadas e costuras abertas ou irregularidades; devem
ser presas as pernas atraves de velcro, possuindo tiras
sobrepostas do mesmo couro da perneira; com fechamento
em velcro ou fivelas plasticas para melhor ajuste; devem ser
providas de tala cobrindo os pes, evitando a penetracao de
agentes agressivos pelas frestas do calcado; nao podem
conter nenhuma area descoberta; medidas: 40 cm de
comprimento na frente, 20 cm de comprimento atras, 9 cm de
comprimento sobre o metatarso e 40cm de cirunferencia. as
perneiras devem ser marcadas com o nome do fabricante e
o numero do ca.

- 01 avental de raspa inteiro - avental de segurança
confeccionado em raspa inteiro 1,00m x 0,60m tira com
rebite em raspa e fivela metálicas no pescoço e na cintura
para ajustes.

129,001,00 129,00KIT027

WORK - CA
26749/CA
38790 / CA

38789

028

LUVA EM ALGODAO PIGMENTADA EM PVC 12,005,00 2,40PAR032 PLASTCOR031
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descrição:
- luva de algodão pigmentada,
- em pvc antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, -
punho com elástico
- tamanho g

- CA 31911

LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA

descrição:
- par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada
em vaqueta;
- reforçada externamente, na palma da mão entre a posição
do dedo polegar e o indicador;
- as luvas deverão ter elástico no dorso;
- luva do tipo manga curta.
- as luvas deverão ter o certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego

56,604,00 14,15PAR034
PLASTCOR
- CA 35693

033

PROTETOR SOLAR FATOR 60

descrição:
protetor / bloqueador solar;
- protecao: raios uva/uvb;
- fator protecao solar: 60;
- validade: 12 meses;
- acondicionamento: frasco 120 ml;
- unidade de fornecimento: unidade

346,0020,00 17,30FR046 PROSUN -
60

036

TOUCA PARA PROTECAO EM ALGODAO - SOLDADOR

descrição:
- touca em tecido grosso de algodão,
- para ser usada por baixo da máscara de solda.
- protege a cabeça e pescoço contra os respingos
provenientes da soldagem.
- tamanho único.

16,001,00 16,00UN052
ALETSON -

EM
ALGODÃO

038

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              1.451,14

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              1.451,14

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

2.250,0015,00 150,00UN004
WL

BOLSAS -
LONA

055

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

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,

53,805,00 10,76UN016

PLASTCOR
-

SEGURANÇ
A

059
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- 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.

CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO

descrição:
- conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc,
na cor preta,
- linhas refletivas na frente e nas costas, composto de
calça, jaqueta e par de botas de boracha tam. 41.
- cintura manualmente ajustável.
- leve e confortável.
- bolso externo impermeável.
- gola em tecido para maior conforto no pescoço.
- cor preta

137,402,00 68,70CJ022
ISSAM /
CRIVAL061

FILTRO DE PROTECAO RESPIRATORIA

descrição:
filtro combinado contra: vapores orgânicos mais poeiras,
névoas e fumos; classe: p2 (poeiras, névoas e fumos até 10
vezes o limite de tolerância com peça semifacial e até 100
vezes com peça inteira); tipo: a, cor de identificação marrom,
campo principal de aplicação (gases e vapores orgânicos,
solventes); filtro de encaixe baioneta da série 3820 a1p2;
obs. filtro compatível com a máscara facial tr 2002 com filtro
duplo. unidade de fornecimento: unidade

5.380,0020,00 269,00UN025 IBR - P2084

MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO -
TAMANHO G

descrição:
- macacão de segurança, tipo saneamento,
- confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla,  -
com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste,
- fechamento frontal através de ziper e botões de pressão,
- costuras através de solda eletrônica,
- com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente.
- tamanho g

380,002,00 190,00KIT036 PLASTCOR
- TAM G

067

MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO -
TAMANHO M

descrição:
- macacão de segurança, tipo saneamento,
- confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla,
- com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste,
- fechamento frontal através de ziper e botões de pressão, -
costuras através de solda eletrônica,
- com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente.
- tamanho m

380,002,00 190,00KIT036 PLASTCOR
- TAM M

068

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA

descrição:
90,804,00 22,70UN044

PLASTCOR
- CA 19714

072
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- protetor auricular do tipo concha,
- confeccionado em plástico e revestido internamente por
espuma com almofadas substituíveis.
- fácil colocação.
- ajustável.

PROTETOR SOLAR FATOR 60

descrição:
protetor / bloqueador solar;
- protecao: raios uva/uvb;
- fator protecao solar: 60;
- validade: 12 meses;
- acondicionamento: frasco 120 ml;
- unidade de fornecimento: unidade

5.190,00300,00 17,30FR046
PROSUN -

60
074

RESPIRADOR PFF2

descrição:
- com filtro químico descartável pff2
- tipo semi facial filtrante,
- modelo dobrável,
- com solda eletrônica em todo perímetro,
- confeccionada com  manta sintética com tratamento
eletrostático,
- para partículas p2,
- com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário, -
proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras,
névoas e fumos metálicos,
- classe pff2
- caixa com 100 unidades

465,003,00 155,00CX050 PLASTCOR
- CA 38812

078

TALABARTE DE SEGURANCA COM 02 MOSQUETOES

descrição:
- talabarte de seguranca em tecido lonado
- com dois mosquetoes e trava dupla,
- com certificado de aprovaçao ca,
- compativel com o cinturao de segurança.

460,002,00 230,00PÇ051 SERVEQ -
SQ 169 YC

079

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.787,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              14.787,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BOLSA

descrição:
- confeccionada em lona de algodão impermeabilizada, toda
debruada, alça de cadarço de algodão largura 50mm da
mesma cor com regulagem, fechamento com 2 tiras de
cadarço 25mm, 5 divisões internas mais um bolso sem lapela
por baixo da tampa.
- tamanho: 15 cm (largura) x 40 cm (altura) x 30 cm (lateral).

1.500,0010,00 150,00UN004
WL

BOLSAS -
LONA

087

BONE COM PROTETOR DE NUCA TAMANHOS P, M, G E GG
boné de segurança tipo touca árabe com saia,
confeccionado em tecido brim 100% algodão ou helanca
100% poliéster,
saia de 20 cm a 40 cm,
aba frontal de polietileno revestida de tecido,
regulagem traseira em elástico
boné na cor cinza conforme amostra que será entregue no
dia do certame, tamanhos p, m, g, gg
com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

8.510,00500,00 17,02UN005
ALETSON -
COM SAIA

128
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conforme específicações técnicas do termo de referência  .

CALCA TAMANHO 32 A 52
cós liso na frente e elástico atrás, calça em brim pesado na
cor cor cinza conforme amostra que será entregue no dia do
certame, faixas reflexivas em verde limão e prata com 5cm
fazendo o contorno das pernas, tamanhos 32 a 52.

com impressão frontal em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela admistrração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

24.000,00500,00 48,00UN005
ALETSON -

BRIM
129

CAMISA MANGA COMPRIDAS TAMANHOS P, M, G, GG E
EXG
camisa em brim leve gola polo na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, nas mangas e peito com
9,5cm de largura,fazendo o contorno das mangas e costas.
tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

29.645,00500,00 59,29UN005
ALETSON -

CINZA
130

CAMISA MANGA CURTA TAMANHOS, P, M, G, GG E EXG
camisa em brim leve, gola polo, na cor cinza, faixas
reflexivas em verde limão e prata, no peito, com 9,5cm
fazendo o contorno das costas, tamanhos p, m, g, gg e exg.

com impressão frente e costas em 4 cores.

a arte gráfica será encaminhada pela administração
municipal

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

22.350,00500,00 44,70UN005
ALETSON -

CINZA
131

BOTINA SEGURANCA COURO S/ BIQUEIRA DE ACO N  38
A 44

descrição:
- calçado de segurança de uso profissional tipo botina,
- fechamento em elástico,
- confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo,
- palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel,
- com biqueira em composite e solado de
poliuretano bidensidade.
- proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos
sobre os artelhos.
- numeração: 38 a 44

1.790,0050,00 35,80PAR009
CRIVAL -
CA 30257

091

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

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,

172,1616,00 10,76UN016

PLASTCOR
-

SEGURANÇ
A

097
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- 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.

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO ABDOMINAL

descrição:
- cinturão de segurança,
- tipo abdominal,
- acolchoado na cintura,
- confeccionado em couro,
- com sobrecinto de cadarço de material sintético e com
duas argola em forma de d confeccionada em aço forjado,
fixa ao cinto por meio de chapa metálica com dois rebites de
cobre,
- cadarço de material sintético e costura reforçada,
- uma fivela com pino de aço forjado, utilizada para ajuste da
correia de cintura.
- o modelo é utilizado com talabarte de segurança.
- o referido material deverá possuir o certificado de
aprovação do ministério de trabalho e emprego.

230,002,00 115,00UN018
SERVEQ -
SQ 176-2

099

CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO

descrição:
- conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc,
na cor preta,
- linhas refletivas na frente e nas costas, composto de
calça, jaqueta e par de botas de boracha tam. 41.
- cintura manualmente ajustável.
- leve e confortável.
- bolso externo impermeável.
- gola em tecido para maior conforto no pescoço.
- cor preta

5.496,0080,00 68,70CJ022
ISSAM /
CRIVAL

103

LUVA EM ALGODAO PIGMENTADA EM PVC

descrição:
- luva de algodão pigmentada,
- em pvc antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, -
punho com elástico
- tamanho g

480,00200,00 2,40PAR032
PLASTCOR
- CA 31911

112

LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA

descrição:
- par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada
em vaqueta;
- reforçada externamente, na palma da mão entre a posição
do dedo polegar e o indicador;
- as luvas deverão ter elástico no dorso;
- luva do tipo manga curta.
- as luvas deverão ter o certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego

1.415,00100,00 14,15PAR034
PLASTCOR
- CA 35693

113

MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO - 570,003,00 190,00KIT036 PLASTCOR116
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TAMANHO G

descrição:
- macacão de segurança, tipo saneamento,
- confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla,  -
com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste,
- fechamento frontal através de ziper e botões de pressão,
- costuras através de solda eletrônica,
- com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente.
- tamanho g

- TAM G

MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO -
TAMANHO M

descrição:
- macacão de segurança, tipo saneamento,
- confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla,
- com capuz fixo e cadarço de nylon para ajuste,
- fechamento frontal através de ziper e botões de pressão, -
costuras através de solda eletrônica,
- com luvas e botas de pvc soldadas eletronicamente.
- tamanho m

570,003,00 190,00KIT036 PLASTCOR
- TAM M

117

PERNEIRA, EM COURO, TALA DE ACO, VELCRO, PARA
ROCAGEM 148,206,00 24,70PAR042

SAYRO -
EM COURO

127

PROTETOR SOLAR FATOR 60

descrição:
protetor / bloqueador solar;
- protecao: raios uva/uvb;
- fator protecao solar: 60;
- validade: 12 meses;
- acondicionamento: frasco 120 ml;
- unidade de fornecimento: unidade

5.190,00300,00 17,30FR046
PROSUN -

60
121

RESPIRADOR PFF2

descrição:
- com filtro químico descartável pff2
- tipo semi facial filtrante,
- modelo dobrável,
- com solda eletrônica em todo perímetro,
- confeccionada com  manta sintética com tratamento
eletrostático,
- para partículas p2,
- com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário, -
proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras,
névoas e fumos metálicos,
- classe pff2
- caixa com 100 unidades

310,002,00 155,00CX050
PLASTCOR
- CA 38812

124

TALABARTE DE SEGURANCA COM 02 MOSQUETOES

descrição:
- talabarte de seguranca em tecido lonado
- com dois mosquetoes e trava dupla,
- com certificado de aprovaçao ca,
- compativel com o cinturao de segurança.

460,002,00 230,00PÇ051
SERVEQ -
SQ 169 YC

125

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              102.836,36

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              102.836,36

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

descrição:
- capacete de segurança,

64,566,00 10,76UN016

PLASTCOR
-

SEGURANÇ
A

042

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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.

LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA

descrição:
- par de luvas de segurança de cinco dedos confeccionada
em vaqueta;
- reforçada externamente, na palma da mão entre a posição
do dedo polegar e o indicador;
- as luvas deverão ter elástico no dorso;
- luva do tipo manga curta.
- as luvas deverão ter o certificado de aprovação do
ministério do trabalho e emprego

1.415,00100,00 14,15PAR034
PLASTCOR
- CA 35693

048

PROTETOR SOLAR FATOR 60

descrição:
protetor / bloqueador solar;
- protecao: raios uva/uvb;
- fator protecao solar: 60;
- validade: 12 meses;
- acondicionamento: frasco 120 ml;
- unidade de fornecimento: unidade

3.460,00200,00 17,30FR046 PROSUN -
60

049

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              4.939,56

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              4.939,56

M G DE OLIVEIRA MILHORATO - MATRIZ:                        124.014,06
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Telefax: (28) 3545- 3140
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