
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000030/2021

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ:  14.966.026/0001-01

AVENIDA SIMOES SOARES, 1181 - AREIAS NEGRAS - MARATAÍZES - ES - CEP: 29345000

ANEXO - TERMO Nº 000030/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002860

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000019/2021 003257/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASLocal

MarcaItem

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.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

13.540,00400,00 33,850UN006
ALETSON /

BONE
060

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.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

2.031,0060,00 33,850UN006
ALETSON /

BONE
071

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  .

21.268,00400,00 53,170UN006
ALETSON /

CALÇA
059

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.

5.317,00100,00 53,170UN006
ALETSON /

CALÇA
072
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a arte gráfica será encaminhada pela admistrração
municipal.

conforme específicações técnicas do termo de referência  .

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  .

26.180,00400,00 65,450UN006 ALETSON /
CAMISA

058

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  .

6.545,00100,00 65,450UN006
ALETSON /

CAMISA
074

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  .

6.545,00100,00 65,450UN006
ALETSON /

MANGA
CURTA

073

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  .

26.180,00400,00 65,450UN006
ALETSON /

MANGA
CURTA

061

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,

1.136,8923,00 49,430UN024

PLASTCOR
/

ELETRICIST
A

019
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- 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.

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.

2.541,5085,00 29,900UN031
PLASTCOR

/ CONE
024

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

6.700,0050,00 134,000CJ032
CLASSE /
BRACOL

025

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

287,013,00 95,670UN033
SAYRO /
CA 17917

052
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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 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.
- 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.

95,671,00 95,670UN033 SAYRO /
CA 17917

053

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.

191,342,00 95,670UN033 SAYRO /
CA 17917

054

LUVA DE PROTECAO 70 CM

descrição:
- luva em pvc forrada cano longo 70cm e palma aspera cor
verde com c.a tamanhos gg

7.500,00200,00 37,500PAR038
PLASTCOR
/ CA 34570

077

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

3.150,0030,00 105,000CX048
PLASTCOR
/ CA 38811

041

MASCARA SEMI FACIAL

descrição:
- máscara respiratória semifacial

420,0010,00 42,000UN052
PLASTCOR
/ CA 39429

34776
056
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- composta de 2 filtros;
- indicado para proteção de vias respiratórias até 10 vezes o
limite de tolerância contra poeiras tóxicas, fumos de solda,
vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e formaldeído.

REPELENTE CONTRA INSETOS
repelente insetos; acao repelente: borrachudos, moricocas,
mosquito dengue, mosquitos, pernilongos; substancia
repelente principal: deet; apresentacao: locao hidratante c/
aloe vera; aplicacao: diretamente pele; indicacao: acima doze
anos; unidade de fornecimento: caixa 50 frascos 200 ml

5.841,009,00 649,000CX061
MOSKITOFF
/ CONTRA
INSETOS

034

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.

2.905,5013,00 223,500CX064
PLASTCOR
/ CA 38808

037

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

1.629,005,00 325,800CX065 PLASTCOR
/ CA 38812

046

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.

19,171,00 19,170UN068
ALETSON /

TOUCA
035

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              140.023,08

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              140.023,08

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CALCA EM BRIM MODELO MASCULINO (PARA OS ACE)

descrição:
- calça confeccionada em brim rip stop 67% algodão 33%
poliéster, cor caqui, cós com passantes para cinto com
fechamento de botão de pressão e zíper.
- 02 (dois) bolsos faca interno frontal;
- 02 (dois) bolsos nas laterais com tampa em velcro;
- 02 (dois) bolsos traseiros com tampa em velcro;
- reforço no joelho e entre as pernas;
antes da entrega definitiva do material, a empresa deverá
apresentar 01 (uma) amostra para aprovação da equipe
técnica da secretaria municipal de saúde.
tamanhos das medidas
p - n° 38 a 40
comprimento: 1,14 cm cintura: até 98 cm coxa: 64 cm

613,3212,00 51,110UN013
ALETSON /

BRIM
118
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m - n° 42 a 44
comprimento: 1,16 cm cintura: até 100 cm coxa: 68 cm
g - n° 46 a 48
comprimento: 1,18 cm cintura: até 104 cm coxa: 70 cm
gg - n° 50 a 52
comprimento: 1,20 cm cintura: até 108 cm coxa: 74 cm
xg - n° 54 a 56
comprimento: 1,22 cm cintura: até 1,12 cm coxa: 76 cm

CHAPEU MODELO AUSTRALIANO
chapeu modelo australiano
descrição:
- confeccionado em brim, sol a sol, 100% algodão, cor caqui,
com cordão de polipropileno p/ fixar ao pescoço, silkado a
logomarca da prefeitura municipal de iúna. antes da entrega
definitiva do material, a empresa deverá apresentar 01 (uma)
amostra para aprovação da equipe técnica da secretaria
municipal de saúde.

660,3010,00 66,030UN013
ALETSON /

CHAPEU
140

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO G (PARA OS ACE)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor caqui, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente controle de
endemias, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

787,626,00 131,270UN013
ALETSON /

COLETE
141

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO GG (PARA OS ACE)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor caqui, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente controle de
endemias, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

587,106,00 97,850UN013
ALETSON /

COLETE
143

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO M (PARA OS ACE)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor caqui, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente controle de
endemias, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

601,444,00 150,360UN013
ALETSON /

COLETE
145

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO P (PARA OS ACE)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor caqui, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente

300,722,00 150,360UN013
ALETSON /

COLETE
147
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(parte inferior). silkado nas costas (agente controle de
endemias, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

COLETE EM BRIM LEVE TAMANHO XG (PARA OS ACE)

descrição:
- colete em brim leve, 100% algodão, sem gola e sem
manga, cor caqui, com zíper, com 02 (dois) bolsos na frente
(parte inferior). silkado nas costas (agente controle de
endemias, abaixo brasão da prefeitura municipal de iúna/es),
com boa visibilidade para identificação do profissional.
silkado na frente, no lado superior esquerdo (secretaria
municipal de saúde com brasão da prefeitura municipal de
iúna) nos tamanhos: 10 cm de comprimento x 08 cm de
largura. comprimento do colete abaixo da cintura. antes da
entrega definitiva do material, a empresa deverá apresentar
01 (uma) amostra para aprovação da equipe técnica da
secretaria municipal de saúde.

659,444,00 164,860UN013
ALETSON /

COLETE
149

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.

299,0010,00 29,900UN031
PLASTCOR

/ CONE
153

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

1.340,0010,00 134,000CJ032
CLASSE /
BRACOL

154

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

3.150,0030,00 105,000CX048
PLASTCOR
/ CA 38811

159
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              8.998,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              8.998,94

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIORSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIORLocal

MarcaItem

LUVA ESPECIAL PARA INSEMINACAO.
descrição:
- luvas longas com aproximadamente 90cm.
- caixa com 100 unidades

1.520,0020,00 76,000CX071
VOLK /
LUVA

169

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:              1.520,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:              1.520,00

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:                        150.542,02
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