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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

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

3.630,00055,00 66,0000UN001
MULTILASE

R
001

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)

2.520,00020,00 126,0000UN002 BENETHERM002

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.

1.112,500125,00 8,9000UN003 CAPSEG003

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.

7.360,000800,00 9,2000PAR017 KALIPSO004

MACACAO DE SEGURANCA TIPO SANEAMENTO -
TAMANHO G

descrição:
- macacão de segurança, tipo saneamento,
- confeccionado em tecido de pvc (trevira) de face dupla,  -

810,0005,00 162,0000KIT022 CAPSEG005
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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

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

810,0005,00 162,0000KIT022 CAPSEG006

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.

13.120,000820,00 16,0000FR031 NUTRIEX007

RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF3 COM VALVULA

descrição:
- respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos.
respirador de classe pff-3 testado conforme norma nbr
13698 para peças semi faciais filtrante.
respirador 20.03 - ca 16968 - poeiras tóxicas, névoas,
fumos e radionuclideos. respirador de classe pff-3 testado
conforme norma nbr 13698 para peças semi faciais filtrante.
indicações de uso: -indicado para proteção das vias
respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos,
cimento portland, fibras têxteis, fumos metálicos e
radionuclideos até 10 vezes o seu limite de tolerância.
- caixa com 100 unidades.

891,0004,00 222,7500CX036 VL SAFETY008

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              30.253,500

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              30.253,500

Líder Comércio e Distribuição Ltda:                        30.253,500
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