
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000035/2021

TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA

CNPJ:  26.776.121/0001-13

RUA ACENDINO SILVA, 68 - CENTRO - Iúna - ES - CEP: 29390000

ANEXO - TERMO Nº 000035/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002865

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

BOTINA DE SEGURANCA SEM COMPONENTES METALICOS
N  38 A 44

descrição:
- confeccionado em vaqueta,
- cor preta,
- biqueira de composite,
- sem componentes metálicos,
- atacadores para amarrar,
- cano acolchoado com espuma,
- palmilha de montagem em não tecido fixada,
- palmilha interna, solado de poliuretano bidensidade injetado
diretamente ao cabedal,
- barra antitorção e sistema de absorção de impacto no
salto,
- para uso de eletricistas.
tamanho: 38 a 44

694,8012,00 57,900PAR009 SAAD007

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

2.000,00100,00 20,000UN023 POLICAP018

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

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

635,5031,00 20,500UN025 PLASTCOR020
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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.

CINTA AMARRACAO COM CATRACA

descrição:
- cinta: 9m de comprimento x 100 mm largura
- capacidade de carga: 10 ton  (10000kg)
- catraca para cinta 100mm com capacidade de 10 ton
- cinta feita em poliester de multifilamento de alta tenacidade
- temperatura de trabalho: -40°c a +100°c
itens inclusos:
- 01 cinta com 9 metros de comprimento por 100mm
capacidade 10 ton com gancho tipo j de 5/8
- 01 catraca para cinta de 100mm com capaciade de 10 ton
com gancho tipo j de 5/8

4.125,0015,00 275,000KIT026 MULT FITAS021

LUVA DE ALGODAO COM LATEX

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

904,00113,00 8,000PAR037 IMBAT028

MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO
AUTOMATICO

descrição:
- 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.

251,002,00 125,500UN050 WOLKER075

MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO
AUTOMATICO

descrição:
- 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

125,501,00 125,500UN050 WOLKER033
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- 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.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              8.735,80

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              8.735,80

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

80,004,00 20,000UN023 POLICAP087

CAPACETE DE SEGURANCA - PEDREIRO

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.

41,002,00 20,500UN025 PLASTCOR088
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LUVA DE ALGODAO COM LATEX

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

80,0010,00 8,000PAR037 IMBAT101

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              201,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              201,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

CAPA PARA CHUVA PVC COM FORRO
confeccionado em pvc , com abertura frontal  através de
botões de pressão. costura através de solda eletrônica.
forrada com trama de poliéster. tamanho gg - cor amarela
tamanho g: comprimento = 1,00 cm largura = 65 cm manga =
72 cm

200,0010,00 20,000UN023 POLICAP139

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              200,00

TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA:                        9.136,80
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