
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000033/2021

RFL COMERCIAL LTDA

CNPJ:  01.260.374/0001-09

RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECÍLIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147495

ANEXO - TERMO Nº 000033/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002863

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

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

760,5065,00 11,700UN003 V.SEG002

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA N  39

descrição:
- sapato nº 39, calçado ocupacional tipo bota masculino,
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).

335,484,00 83,870PAR016 KADESH009

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA N  40

descrição:
- sapato nº 40, calçado ocupacional tipo bota masculino,
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).

403,206,00 67,200PAR016 KADESH010

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA Nº 41

descrição:
sapato nº 41, calçado ocupacional tipo bota masculino,
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 certificado ca
(certificado de aprovação).

806,4012,00 67,200PAR016 KADESH066

CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTA MASCULINA Nº 43

descrição:
sapato nº 43, calçado ocupacional tipo bota masculino,
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 certificado ca
(certificado de aprovação).

403,206,00 67,200PAR016 KADESH067

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  34

descrição:
- preto, antiderrapante, fechamento em cadarço,

309,705,00 61,940PAR017 KADESH011
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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  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)

371,646,00 61,940PAR017 KADESH012

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  36

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)

495,528,00 61,940PAR017 KADESH013

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)

495,528,00 61,940PAR017 KADESH014

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  38

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)

371,646,00 61,940PAR017 KADESH015

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  39

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)

247,764,00 61,940PAR017 KADESH016

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  40

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)

185,823,00 61,940PAR017 KADESH017

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

808,004,00 202,000UN028 STEELFLEX051
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localizados na altura do peito.
- tamanho único

COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta
luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

76,806,00 12,800UN029 V.SEG023

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

909,0090,00 10,100RL035 E360026

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.

216,0020,00 10,800PAR040 VOLK038

LUVA DE SEGURANCA PARA COLETA DE LIXO

descrição:
confeccionada em polietileno de alta densidade (hdpe) e mix
de fibras, com revestimento de borracha nitrílica na palma e
dorso, modelo clute. tamanhos m, g e gg, punho em malha.
resistente a abrasão, corte, rasgo e perfuração. indicada
para manuseio de objetos oleosos, entre outros químicos,
isentas de silicone.

4.975,00500,00 9,950PAR041 VOLK076

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.

12.400,00800,00 15,500PAR042 VOLK069

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

715,45205,00 3,490PAR043 VOLK029

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.

2.826,0020,00 141,300PAR044 VOLK030
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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.

2.925,00300,00 9,750PAR046 VOLK032

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.

2.725,00100,00 27,250PÇ053 VOLK036

PERNEIRA, EM COURO, TALA DE ACO, VELCRO, PARA
ROCAGEM 640,0016,00 40,000PAR054

AM
COUROS

057

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,
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.

9.021,00620,00 14,550FR058 SUNDAY070

TALABARTE DE SEGURANCA COM 02 MOSQUETOES

descrição:
- talabarte de seguranca em tecido lonado
- com dois mosquetoes e trava dupla,
- com certificado de aprovaçao ca,
- compativel com o cinturao de segurança.

760,004,00 190,000PÇ067 STEELFLEX047

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              44.183,63

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              44.183,63

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC
585,0050,00 11,700UN003 V.SEG090
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descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  34

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)

371,646,00 61,940PAR017 KADESH094

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)

743,2812,00 61,940PAR017 KADESH095

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  36

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)

1.858,2030,00 61,940PAR017 KADESH096

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)

1.858,2030,00 61,940PAR017 KADESH097

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  38

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)

1.548,5025,00 61,940PAR017 KADESH098

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  39

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)

743,2812,00 61,940PAR017 KADESH113

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  40

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)

371,646,00 61,940PAR017 KADESH099

FITA SINALIZADORA ZEBRADA

descrição:
- fita sinalizadora zebrada;

101,0010,00 10,100RL035 E360100
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- com: aproximadamente 30 micras;
- nas cores: preto e amarelo;
- em rolos de 200 metros;
- com: 7cm de largura

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              8.180,74

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              8.180,74

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

AVENTAL DE SEGURANCA EM PVC

descrição:
- avental de segurança,
- confeccionado em pvc,
- com forro em poliéster,
- medindo 70 cm (l) x 120 cm (c),
- com ilhoses e cadarço na mesma cor,
- com certificado de aprovação (ca) do ministério do trabalho
e emprego gravado no corpo do epi.

117,0010,00 11,700UN003 V.SEG115

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)

123,882,00 61,940PAR017 KADESH119

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  36

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)

247,764,00 61,940PAR017 KADESH120

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)

247,764,00 61,940PAR017 KADESH121

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  38

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)

123,882,00 61,940PAR017 KADESH122

CALCADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FEMININO N  39

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)

61,941,00 61,940PAR017 KADESH123

COLETE REFLETIVO TIPO X EM PVC

descrição:
- colete refletivo tipo x em pvc forrado,
- com faixas refletivas em pvc lumian de alta

76,806,00 12,800UN029 V.SEG151
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luminosidade,
- fechamento por velcro nas laterais.
- refletivos nas cores: laranja e branco
- tamanho único

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

60,606,00 10,100RL035 E360156

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.

216,0020,00 10,800PAR040 VOLK157

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.

1.635,0060,00 27,250PÇ053 VOLK160

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,
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.

2.910,00200,00 14,550FR058 SUNDAY162

REPELENTE CORPORAL SPRAY

descrição:
repelente corporal em spray de longa duração (5 a 10
horas), eficaz contra o mosquito aedes aegypti, transmissor
das doenças dengue, zika, e chikungunya, sendo eficaz
também contra pernilongos e muriçocas.
composição: 20% a 25% de icaridina ou 15% a 30% deet em
sua fórmula, a base de água, sem fragrância, livre de
corantes, parabenos e dermatologicamente testado, com
registro na anvisa. embalagem: frasco de 100 ml.

5.360,00400,00 13,400FR062 MOSQUITOF
F

164

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              11.180,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              11.180,62
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SETOR DE CONTRATOS
RFL COMERCIAL LTDA:                        63.544,99
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