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Termo Nº 000094/2022

TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA

CNPJ:  26.776.121/0001-13

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

ANEXO - TERMO Nº 000094/2022 -  SEQUÊNCIA  N°000003209

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

BOTA BRANCA EM PVC - COR BRANCA

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

3.776,000118,00 32,0000PAR006 KALA001

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

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.

793,50023,00 34,5000PAR007 KALA002

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

2.759,00062,00 44,5000PAR008 KALA003

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

1.824,000114,00 16,0000UN009 WORKER004

CONJUNTO CAPA DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO

descrição:
- conjunto desenvolvido em nylon com revestimento em pvc,
na cor preta,
- linhas refletivas na frente e nas costas, composto de

5.040,00060,00 84,0000CJ013 WORKER005
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calça, jaqueta e par de botas de boracha tam. 41.
- cintura manualmente ajustável.
- leve e confortável.
- bolso externo impermeável.
- gola em tecido para maior conforto no pescoço.
- cor preta

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.

4.000,000500,00 8,0000PAR016 WORKER006

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

410,000205,00 2,0000PAR018 WORKER007

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.

3.300,000300,00 11,0000PAR021 WORKER008

MASCARA 3M N95 PFF-2

descrição:
- indicada para proteção ao bacilo da tuberculose, filtro para
particulados: clase pff-2; eficiência mínima de filtragem de
94% - bfe>99% (eficiência de filtragem bacteriológica), cor
branca, tamanho regular, formato concha, fabricado, testado
e aprovado no brasil, aprovado pelo ministério do trabalho e
emprego, certificado de aprovação (ca) 14209, registro no
ministério da saúde (anvisa).
caixa com 50 unidades

3.900,00060,00 65,0000CX023 KALA009

MASCARA SEMI FACIAL

descrição:
- máscara respiratória semifacial
- composta de 2 filtros;
- indicado para proteção de vias respiratórias até 10 vezes o
limite de tolerância contra poeiras tóxicas, fumos de solda,
vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e formaldeído.

190,00010,00 19,0000UN025 WORKER010

PERNEIRA, EM COURO, TALA DE ACO, VELCRO, PARA
ROCAGEM 432,00016,00 27,0000PAR027 REPTECK011

PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA

descrição:
- protetor auricular do tipo concha,

182,00020,00 9,1000UN029 WORKER012
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- confeccionado em plástico e revestido internamente por
espuma com almofadas substituíveis.
- fácil colocação.
- ajustável.

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.

104,90010,00 10,4900UN030 WORKER013

RESPIRADOR PFF1

descrição:
- mascara respiradora,
- purificadora de ar de seguranca,
- classe pff1,
- semifacial,
- filtrante para particulas, poeiras e nevoa,
- formato em concha.
- caixa com 100 unidades.

949,00013,00 73,0000CX037 KALA014

RESPIRADOR PFF2

descrição:
- com filtro químico descartável pff2
- tipo semi facial filtrante,
- modelo dobrável,
- com solda eletrônica em todo perímetro,
- confeccionada com  manta sintética com tratamento
eletrostático,
- para partículas p2,
- com elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário, -
proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras,
névoas e fumos metálicos,
- classe pff2
- caixa com 100 unidades

520,0005,00 104,0000CX038 KALA015

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              28.180,400

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:              28.180,400

TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA:                        28.180,400
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