
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000032/2021

MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  19.869.751/0001-77

RUA EUZÉBIO FLORINDO DE FREITAS, 150 - CENTRO - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000032/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002862

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

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

3.100,0040,00 77,500UN001 MASTICMOL004

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)

3.640,0020,00 182,000UN002
RV

KOMBAT
001

BOTA BRANCA EM PVC

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

301,8010,00 30,180PAR007 BRACOL063

BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA

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

1.999,2068,00 29,400PAR007 BRACOL062

BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35

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

306,6010,00 30,660PAR007 BRACOL064

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  36 A 37 752,4020,00 37,620PAR008 BRACOL003
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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 36 a 37.

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

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.

10.307,88274,00 37,620PAR008 BRACOL006

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

2.777,6062,00 44,800PAR010 BRACOL008

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.

902,013,00 300,670UN027 VICSA022

KIT EPI  PARA SOLDADOR (LUVA, PERNEIRA, AVENTAL)

descrição:

contendo:

99,901,00 99,900KIT036 ZANEL027
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- 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.

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

8.550,00600,00 14,250PAR045 ZANEL031

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

1.065,005,00 213,000KIT047 PLASTCOR039

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

1.065,005,00 213,000KIT047 PLASTCOR040

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL
descrição:
- protetor facial com visor moldado em petg incolor de alta
qualidade com resistência a impactos. o ajuste à cabeça do
usuário é feito através de uma carneira simples. indicada
para uso em montadora, serralheria, laboratório f´pisico,
manuseio de material orgânico etc. alta resistencia contra
impactos de partículas frontais e luminosidade intensa. o
produto deverá conter registro na anvisa.

78,284,00 19,570UN049 SHIELD065

MASCARA FACIAL TR 2002 COM FILTRO DUPLO 899,109,00 99,900UN051 ALLTEC042
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descrição:
- máscara facial, com conector de rosca 40mm com a en
148-1 composto por:
- corpo ergonômico anti alérgico
- visor em policarbonato de ampla visão
- bocal com conexão tipo “baioneta” para utilização de 02
cartuchos.
- mascarilha interna com válvula direcional
- tirante de cinco pontas ajustável
- alça de transporte
classificação:
- máscara facial, classe 2 com a en 136:1998 e directiva
89/686/cee (ppe).
materiais:
- corpo: silicone
- visor: policarbonato
- tirante de cabeça: epdm
- mascarilha: tpe
- alça de transporte: pvc

PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO NO CANAL

descrição:
- protetor auditivo tipo inserção no canal
auditivo,
-confeccionado em borracha de silicone tipo farmacêutico
fisiologicamente inerte,
- neutro e antialérgico,
- com dois plugues no formato de pinos com três
discos concêntricos de dimensões variáveis
entre 8 mm e 11 mm.
- os plugues são ligados por um cordão de algodão ou
cordão sintético removíveis.
- disponível em tamanho único e nas cores azul, verde,
laranja e amarelo.
- proteção auditiva do usuário  contra ruídos superiores á 85
db.
conforme tabela de atenuação.

99,6030,00 3,320UN055 VEAJ043

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA

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

310,0020,00 15,500UN056 KALIPSO044

PROTETOR FACIAL DX 500 (VISEIRA)

descrição:
- proteção para inibir contato profissional/paciente, leve,
confortavel, e com dupla regulagem (cabeça e frontal), com
perfeita qualidade ótica, anti-embaçante e esterilizado, não
embaça, oferece melhor visão, sem distroção e sem
manchas, contra contaminação, bloqueia sangue, secreções
e fluidos, melhor ajuste com óculos.

504,305,00 100,860UN057 DX045

ROUPA PROTECAO EPI PULVERIZACAO INSETICIDA

descrição:
conjunto para pulverização de inseticidas, composto por
blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento
hidrorepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do
tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental
de pvc, calça com reforço em lona de algodão, nylon
resinado ou pvc. padrões de exigência do ministério do
trabalho e certificado de aprovação (ca).
aplicação:
proteção do tronco e membros superiores do usuário contra

830,0010,00 83,000UN066 SAYRO068
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riscos de origem química (agrotóxicos).
tamanhos
p = ideal para pessoas com 150-160cm e peso entre 50 -
60kg
m = ideal para pessoas com 160-170cm e peso entre 60 -
70kg
g = ideal para pessoas com 170-180cm e peso entre 70 -
80kg
gg = ideal para pessoas com 180-190cm e peso entre 80 -
95kg
xg = ideal para pessoas com 190-205cm e peso entre 95 -
120kg

VESTUARIO PROTECAO - TAMANHO GRANDE
material: 100% polietileno (tipo tyvek), tamanho: grande,
componentes: macacão descartável com capuz, zíper
frontal, tipo uso: proteção individual, características
adicionais: elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura
dupla, cor: branca.

3.330,0050,00 66,600UN069 STEEL FLEX078

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              40.918,67

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              40.918,67

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

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

387,505,00 77,500UN001 MASTICMOL079

BOTA BRANCA EM PVC

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

452,7015,00 30,180PAR007 BRACOL102

BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA

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

1.470,0050,00 29,400PAR007 BRACOL081

BOTA BRANCA EM PVC TAMANHO Nº 35

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

459,9015,00 30,660PAR007 BRACOL103

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  36 A 37

descrição:
- botina de segurança,
- cano médio,

112,863,00 37,620PAR008 BRACOL092
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- 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.

BOTINA DE SEGURANCA EM COURO SEM BIQUEIRA EM
ACO - N  38 A 44

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.

225,726,00 37,620PAR008 BRACOL093

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              3.108,68

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              3.108,68

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

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

775,0010,00 77,500UN001 MASTICMOL114

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.

8.476,402,00 4.238,200UN030 LAB152
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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

1.620,0020,00 81,000UN034
AER

SAFETY
155

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

285,0020,00 14,250PAR045 ZANEL158

PROTETOR FACIAL DX 500 (VISEIRA)

descrição:
- proteção para inibir contato profissional/paciente, leve,
confortavel, e com dupla regulagem (cabeça e frontal), com
perfeita qualidade ótica, anti-embaçante e esterilizado, não
embaça, oferece melhor visão, sem distroção e sem
manchas, contra contaminação, bloqueia sangue, secreções
e fluidos, melhor ajuste com óculos.

504,305,00 100,860UN057 DX161

ROUPA PROTECAO EPI PULVERIZACAO INSETICIDA

descrição:
conjunto para pulverização de inseticidas, composto por
blusão e calça, confeccionados em cretone com tratamento
hidrorepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do
tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental
de pvc, calça com reforço em lona de algodão, nylon
resinado ou pvc. padrões de exigência do ministério do
trabalho e certificado de aprovação (ca).
aplicação:
proteção do tronco e membros superiores do usuário contra
riscos de origem química (agrotóxicos).
tamanhos
p = ideal para pessoas com 150-160cm e peso entre 50 -
60kg
m = ideal para pessoas com 160-170cm e peso entre 60 -
70kg
g = ideal para pessoas com 170-180cm e peso entre 70 -
80kg
gg = ideal para pessoas com 180-190cm e peso entre 80 -
95kg
xg = ideal para pessoas com 190-205cm e peso entre 95 -
120kg

830,0010,00 83,000UN066 SAYRO166

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.490,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              12.490,70

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIORSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIORLocal

MarcaItem

LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND
em latex - 50 pares

762,3010,00 76,230CX070 SUPER MAX168

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:              762,30

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR:              762,30
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MATERIAL BRUTU - ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI:                        57.280,35
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