
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000137/2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

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

ANEXO - TERMO Nº 000137/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002446

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000055/2019 000927/2019

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

BOTA BRANCA EM PVC

descrição:
forro de nylon
solado antiderrapante
cano longo de aproximadamente 37cm
cor branca
tamanho nº 34

379,1010,00 37,91PAR006
VULCABRA

S
066

BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA

descricao:
- forro de nylon,
- solado antiderrapante,
- cano longo de aproximadamente 37cm.
- nº36 ao nº42

2.302,8060,00 38,38PAR006
VULCABRA

S
064

BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35

descrição:
forro de nylon; solado antiderrapante; cano longo de
aproximadamente 37cm
cor branca; tamanho nº 35

382,3010,00 38,23PAR006
VULCABRA

S
067

BOTA DE BORRACHA EM PVC N  41

descrição:
forro interno em poliéster
cano médio
cor branca
com material em pvc injetado
solado antiderrapante
tamanho 41

296,008,00 37,00PAR007
VULCABRA

S
065

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.

811,4020,00 40,57PAR008 F1003

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44 11.217,56274,00 40,94PAR008 F1006
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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.

BOTINA DE SEGURANCA SEM COMPONENTES METALICOS
N  38 A 44

descrição:
- confeccionado em vaqueta,
- cor preta,
- biqueira de composite,
- sem componentes metálicos,
- atacadores para amarrar,
- cano acolchoado com espuma,
- palmilha de montagem em não tecido fixada,
- palmilha interna, solado de poliuretano bidensidade injetado
diretamente ao cabedal,
- barra antitorção e sistema de absorção de impacto no
salto,
- para uso de eletricistas.
tamanho: 38 a 44

766,8012,00 63,90PAR009 MARLUVAS007

CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA

descrição:
- cinturão de segurança tipo paraquedista acolchoado na
cintura
- confeccionado em cardaço de material sintético, dotado de
quatro fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço
(inox), sendo: uma para regulagem da correia de cintura,
uma para regulagem da alça superior do lado esquerdo do
suspensório e duas utilizadas para ajuste das pernas;
- uma fita elástica com engate rápido de plástico, localizada
na altura do peito, três meias argolas em d, de aço (forjado),
sendo: duas fixas na correia de cintura através de costura
dupla e uma localizada na parte traseira, na altura dos
ombros, regulável ao cinto através de um passador de
plástico e laços frontais utilizados para ancoragem
localizados na altura do peito.
- tamanho único

868,004,00 217,00UN025
COBOGRAF

FIT
053

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

4.484,0095,00 47,20UN029 KTELI024
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quilômetros por hora.

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

1.997,8020,00 99,89UN032 ALTEC052

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

1.137,6096,00 11,85RL033 PLASTCOR026

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS
NATURAIS E PUNHO DE MALHA COSTURADO - PARA
COLETA DE LIXO
descrição:
totalmente revestida em policloreto de vinila (pvc) liso na
face palmar, ponta dos dedos e dorso. tamanhos m, g e gg,
formato anaômico, material do suporte em algodão, punho em
malha.

23.808,00800,00 29,76PAR038 VOLK075

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

1.517,00205,00 7,40PAR039 TSUZUKI029

MASCARA 3M N95 PFF-2

descrição:
- indicada para proteção ao bacilo da tuberculose, filtro para
particulados: clase pff-2; eficiência mínima de filtragem de
94% - bfe>99% (eficiência de filtragem bacteriológica), cor
branca, tamanho regular, formato concha, fabricado, testado
e aprovado no brasil, aprovado pelo ministério do trabalho e
emprego, certificado de aprovação (ca) 14209, registro no
ministério da saúde (anvisa).
caixa com 50 unidades

14.610,0030,00 487,00CX044 KSM041

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.

3.510,00180,00 19,50PÇ049 VALIPLAST036

PROTETOR SOLAR - FATOR 60
descrição:
embalagem com 120 ml; resistente a água e ao suor; deve
oferecer proteção contra queimaduras solares provenientes
dos raios u.v.a e u.v.b 9fator 60); hiporalérgico,

11.775,20820,00 14,36FR054 NUTRIEX076
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dermatologicamente testado; isento de fragrância e
corantes; não oleoso (para ser rapidamente absorvido pela
pele sem deixar resíduos); não deve manchar a roupa; prazo
de validade de no mínimo 12 meses após a data de entrega;
produto registrado no ministério da saúde ou anvisa. o
produto deve ter qualidade igual ou superior as marcas
neutrogena; sundow e nivea.

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              79.863,56

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              79.863,56

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        79.863,56
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