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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000113/2020

RENATO CECILIOTTI

CNPJ:  08.906.818/0001-80

Avenida PADRE ROQUE VALIATI BAPTISTA, 27 - CENTRO - ICONHA - ES - CEP: 29280000

ANEXO - CONTRATO Nº 000113/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000000588

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000018/2020 001051/2020

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

BALDE DE PLASTICO - PEDREIRO

descricao:
- capacidade para 12 litros,
- resistente,
- alça segura e confortável,
- reforçado,
- confeccionado em polipropileno,
- alça metálica,
- ideal para construção e/ou limpeza.
- capacidade de 12 litros.

420,0060,00 7,00UN003

BOTA DE PVC FORRADA BRANCA CANO CURTO NÚMERO
36
bota de segurança;

confeccionada em pvc por injeção, direta, impermeável, com
forro;

revestimento interno em lã sintética;

resistente a baixa temperatura;

gáspea
cor branca e solado na mesma cor com desenhos em relevo
antiderrapante favorável a expedir água para as laterais.

características e aplicabilidades:
para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza
leve, contra umidade proveniente de operações com o uso
de água e contra agentes térmicos (isolamento ao frio).

70,002,00 35,00PAR027

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. G

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: g,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

150,0050,00 3,00PAR005

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. M

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,

600,00200,00 3,00PAR006
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- tamanho: m,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

LUVA EMBORRACHADA TIPO MUCAMBO CANO LONGO -
TAM. P

descricao:
- luva, material: latex,
- cano longo,
- cor: amarela,
- palma: antiderrapante,
- tamanho: p,
- alta resistencia,
- embalagem: par.

600,00200,00 3,00PAR007

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.

500,0050,00 10,00PÇ020

SAPATO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE
modelo: bb65
tamanho 35
calçado fechado região calcanhar, atende as exigências da
nr-32
segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde

antiderrapante: registrado junto ao ca do ministério do
trabalho na classificação src, corresponde ao calçado com
solado de borracha sintética especial + borracha natural,
resistente ao escorregamento em piso cerâmico com
solução slc - detergente em piso de aço com solução de
glicerol - src, resistente ao óleo combustível - fo e calçado
com absorção de energia na área do salto, calcanhar - e

palmilha: eva - etil vinil acetado (atóxico) contém substância
antimicrobiana junto á formulação composto eva confecção
do cabedal, diminuindo incidência de fungos e bactérias,
maior durabilidade, bem como atenua o odor nos pés.

parte inferior: eva - etil vinil avetato + tecido parte superior -
palmilha destacável, fácil limpeza
solado em borracha sintética + natural apropriado para não
escorregamento

106,002,00 53,00PAR028

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.446,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              2.446,00

RENATO CECILIOTTI:                        2.446,00
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