
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000144/2019

MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  19.869.751/0001-77

RUA MICKEIL CHEQUER, 89 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - CONTRATO Nº 000144/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002470

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

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

1.390,4022,00 63,20UN001 MOBILE004

AVENTAL DE SEGURANCA ANTI-CHAMAS PARA COZINHA
INDUSTRIAL

descrição:
- avental anti-chamas – avental de segurança anti-chamas
1,00 x 0,60, para cozinha industrial, confeccionado em fibra
100% para aramida modelo frontal, braços e ombros, com
forro em tecido de algodão, com tiras de fixação na parte
superior e no meio do avental para ajuste ao corpo do
usuário, na cor azul. deve resistir à temperatura de até 200º
c em contato rápidos, deve ser lavável. apresentar ca (
certificado de aprovação)

510,003,00 170,00UN002 SUPER EPI001

BOTINA SEGURANCA COURO C/ 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

2.684,0040,00 67,10PAR010
BOOTMINA

S
008

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  35

descrição:
- 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)

76,401,00 76,40PAR014 MARLUVAS012

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  36
76,401,00 76,40PAR014 MARLUVAS013
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descrição:
- 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)

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  37
descrição:
- 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)

76,401,00 76,40PAR014 MARLUVAS014

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.

244,505,00 48,90UN020 MSA019

COLORIMETRO CLORO DPD

descrição:
medidor para análise de cloro livre e total com as seguintes
características:
digital, portátil, microprocessador de leitura direta, método
dpd, faixa de medida de 0,00 a 5,00 mg/l; resolução + ou –
0,01 mg/l, display lcd, caracteres de cristal líquido 02 linhas x
16, teclado de policarbonato, proteção contra respingos e
corrosão, resposta com tempo em + ou – 5 segundos,
resultado em mg/l, gabinete abs texturizada, alimentação
recarregáveis com conversor de 110/220 volts. acompanha
o equipamento: 06 cubetas com tampa (volume 15 a 20 ml),
maleta para transporte, manual de instruções em português,
certificado de garantia mínimo (01 ano) e certificado de
calibração, bateria de 09 volts, equipamento deve apresentar
capacidade de utilização de reagentes líquidos, em pó ou
pastilha.

2.970,001,00 2.970,00UN028 MYLABOR073

CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO 5.662,8052,00 108,90CJ030 MEGGA025
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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

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

371,343,00 123,78UN031 KE054

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.

285,802,00 142,90UN031 AEGRO056

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

139,901,00 139,90KIT034 RN027
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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.

LUVA DE ALGODAO COM LATEX

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

364,5050,00 7,29PAR035 VD028

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.

108,9010,00 10,89PAR037 VD038

LUVA TERMICA 2 DEDOS PARA COZINHA INDUSTRIAL

descrição:
- luva térmica 2 dedos para cozinha industrial – luva de
segurança confeccionada em meta-aramida ipermeabilizada,
revestida internamente com filtros e tecido de algodão,
comprimento de 40 cm, com ca (certificado de aprovação).
luva térmica para proteção das mãos do usuário contra
agentes térmicos (calor e chamas), cor azul, lavável.

511,604,00 127,90PAR040 VOLK030

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.

1.760,00200,00 8,80PAR042 DANNY032

MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO
AUTOMATICO

descrição:

117,831,00 117,83UN046 BRAX109
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- tonalidade regulável de 9 até 13 e sensibilidade regulável
- dimensão do filtro de escurecimento: 110x90x10mm
- área de visão: 98x43mm
- tempo de ativação: claro-escuro: 0,1 milisegundo
escuro-claro: 0.1~1.0 segundo(automático)
- proteção: ultra-violeta e infra-vermelho
- tonalidade: estado claro: 4
- estado escuro: 9 a 13
- alimentação: células solares
- temperatura de trabalho: -5ºc à 60ºc
- peso: 450 gramas
- garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação.
- cassete: plástico de alta resistência, à prova de fogo.
- lente protetora: acrílico, resistente à impactos e removível
para limpeza.
- carneira: regulável (horizontal e vertical)
- o gw escudo apropriado para todos os arcos de solda:
mig, tig, mag, porém não proporciona proteção para soldas
oxi-acetilenas e solda a laser.
- no sistema de auto-escurecimento o soldador permanece
com a máscara e visualiza normalmente o campo de
trabalho, evitando diversas interrupções durante a
soldagem, encontra os pontos exatos da solda e pode
utilizar as duas mãos, reduzindo erros e gerando qualidade e
produtividade com proteção.

PERNEIRA, EM COURO, TALA DE ACO, VELCRO, PARA
ROCAGEM 412,806,00 68,80PAR050 BIDIM059

REAGENTE DPD PÓ ANÁLISE CLORO LIVRE

descrição:
reagente dpd para análise de cloro livre, frasco com
reagente em pó para +/- 100 análises (com dosador para
cada análise). método: n,n-dietil-p-fenileno diamina (dpd);
embalagem: frasco 5 gr.

221,901,00 221,90FR055 CHEESE
LAB

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

659,604,00 164,90CX060 KSN047

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              18.645,07

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              18.645,07

MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI:                        18.645,07
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