
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000089/2022

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ:  14.966.026/0001-01

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

ANEXO - TERMO Nº 000089/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003204

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000034/2022 000821/2022

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  .

14.669,400460,00 31,8900UN005 ALETSON001

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  .

28.445,000500,00 56,8900UN005 ALETSON002

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  .

27.445,000500,00 54,8900UN005 ALETSON003

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

27.945,000500,00 55,8900UN005 ALETSON004
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conforme específicações técnicas do termo de referência  .

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

129,00012,00 10,7500UN010 PLASTCOR005

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

9.238,000620,00 14,9000PAR020 PLASTCOR006

MASCARA FACIAL TR 2002 COM FILTRO DUPLO

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

1.214,1009,00 134,9000UN024
MASTT
ALLTEC

007

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.

1.712,000160,00 10,7000PÇ026 PLASTCOR008

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

4.080,000400,00 10,2000FR035 REPELMAX009
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corantes, parabenos e dermatologicamente testado, com
registro na anvisa. embalagem: frasco de 100 ml.

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              114.877,500

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              114.877,500

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:                        114.877,500
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