
Item Unidade Cód. Qtd. Descrição Marca Unitário (R$) Total (R$)

01 Par 284 30 Bota de segurança, com as seguintes características mínimas:

confeccionada em PVC, COR PRETA, cano longo (mínimo de 30 cm)

forrada em malha de poliéster 100%.

BRACOL CA 26629 46,90 1.407,00

02 Par 287 80 Bota de segurança, com as seguintes características mínimas:

confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm

linhas de espessura, fechamento em elástico, forração em tecido não

tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado

fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU

Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado

diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo

Ministério do Trabalho.

MARLUVAS CA 9018 107,00 8.560,00

03 Par 1393 20 Tênis de segurança, branco, com as seguintes características mínimas:

confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm

linhas de espessura, colarinho sintético forrado com tecido não tecido

respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento

em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado

fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU

Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado

diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo

Ministério do Trabalho.

MARLUVAS CA 32817 140,00 2.800,00

04 Par 1394 20 Tênis de segurança para leturista, com as seguintes características

mínimas: confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado,

1,8/2,0 mm linhas de espessura, forração em tecido não tecido respirável,

fechamento em cadarço, palmilha de montagem em poliéster resinado

fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU

Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado

diretamente ao cabedal. Com Certificado de Aprovação emitido pelo

Ministério do Trabalho.

MARLUVAS CA 32817 140,00 2.800,00

05 Un 1511 20 Cone em PVC rígido, de 75 cm de altura, base 40 x 40 cm, na cor laranja

com faixas refletivas, encaixe na extremidade superior para bandeirola,

corda ou passagem de fita.

PLASTCOR 68,00 1.360,00

06 Un 1515 50 Conjunto de segurança, impermeável, na cor amarela, com as seguintes

características mínimas: confeccionado em tecido revestido de PVC,

composto de japona com capuz, fechamento frontal com quatro botões de

plástico e calça com cordão de nylon na altura da cintura para ajuste e

costuras através de solda eletrônica.

BRASCAMP CA 28481 58,00 2.900,00

07 Par 1538 10 Perneira de segurança, com as seguintes características mínimas:

confeccionada em material sintético, 03 (três) talas de polipropileno,

fechamento por meio de solda eletrônica, tiras em couro e velcro para

ajustes no pé.

TR CA 33385 19,50 195,00

08 Cx 1564 10 Máscara cirúrgica descartável, cor branca, confeccionada em falso tecido,

com 3 camadas, sendo uma camada interna filtrante composta de

meltbowm fitesa de 96,7% EFB, com finalidade de impedir a passagem

orgânica de bactérias pregueada, com clipes nasal e tiras, hiperalérgica

garantindo boa ventilação, embalado em caixa com 50 peças, constando

externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação,

validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde.

BIOSERV 18,00 180,00

09 Un 1566 5 Macacão de segurança com CA para saneamento, confeccionado em PVC

trevira KP 500, cor amarela, inteiriço, capuz confeccionado no mesmo

tecido acoplado e ajustável, confecção com solda eletrônica, fechamento

frontal por carcela (zíper interno e botões de pressão externos) botas de

PVC na cor preta acopladas soldadas na barra das pernas com solda dupla

sem rugas e sem rebarbas internas, luvas de PVC palma áspera com forro

soldadas aos punhos com solda dupla sem rugas e sem rebarbas. Tamanho

das botas a definir.

BRASCAMP CA 28445 280,00 1.400,00

10 Par 1567 200 Luva de segurança, confeccionada em pvc, forrada com tecido de algodão,

com face palmar áspera, cano longo (até o cotovelo), comprimento

mínimo da luva: 40cm

PLASTCOR CA 34593 18,50 3.700,00

11 Cx 1571 10 Luva de procedimento não estéril, confeccionada em látex 100% natural;

ambidestra; alta sensibilidade; tamanho G; totalmente impermeável;

lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O

produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação CA conforme

estabelecida pela NR 6. Impressão do CA, NR e lote impresso no punho

da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O

SUPERMAX 31,00 310,00
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fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação;

caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA.

12 Par 2082 20 Luva de segurança confeccionada em vaqueta, elástico embutido no dorso

na altura do punho, reforço interno na palma com raspa, reforço entre os

dedos polegar e indicador, cano curto.

PROTMINAS CA 16976 21,00 420,00

13 Un 2083 20 Fita zebrada produzida em filme de polietileno sem adesivo, impresso em

duas cores: amarela e preta. Destinada a isolamento de áreas, demarcação

de áreas, obras e equipamentos. Rolo de 70mm x 200m.

PLASTCOR 15,00 300,00

14 Un 2084 10 Creme protetor solar FPS 60 contra ação nociva da radiação UVA/UVB,

consistência na forma de loção fluida, odor característico, cor branco

amarelado, pH in natura de 7,0 a 7,5 preparado não tóxico, não oleoso,

água-resistente, indicado para pessoas com fototipo 2,3,4 e 5 (pele branca

à negra). O creme protetor solar deve ter sua formulação sob o aval de

responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em

conformidade com as exigências da ANVISA. Embalagem de 1 kg,

bombonas com válvula dosadora.

Enquanto no mercado não se dispuser de produto com CA específico,

emitido pelo Ministério do Trabalho, será aceito produto com registro no

Ministério da Saúde, cujo número deve constar, em caracteres indeléveis e

bem visíveis, no corpo da respectiva embalagem.

Validade mínima de 2 anos, com no mínimo 85% disponível para uso.

SUNDAY 180,00 1.800,00

15 Un 2085 01 Conjunto impermeável masculino para motociclista, com as seguintes

especificações:

BRASCAMP 220,00 220,00

- 100% impermeável;

- Em PVC revestido internamente com malha de poliéster;

- 02 (dois) bolsos internos;

- 01 (um) bolso externo do lado superior esquerdo;

- Refletivos, sendo:

* 02 (dois) nas costas;

* 01 (um) na manga direita e,

* 01 (um) no bolso externo,

- Estruturado por duas camadas de tecido, e vedação perfeita sob o

capacete;

- Gola com revestimento,

- Cor: Preto

- Tamanho : P, M, G ou GG

16 Un 2086 01 Colete de segurança de alta visibilidade, composto de 70% poliamida e

30% poliéster, fechamento frontal por zíper e laterais com elásticos que se

ajustam ao corpo. Faixas reflexivas amarelo fluorescente com

refletibilidade de 700 cd/lux/m2. Aprovado pelo INMETRO e em

conformidade com a Lei 12.009/09.

JOJAFER 80,00 80,00

17  2087 15 Cavalete em “A” em polietileno resistente, com faixa refletiva, dobrável

nas cores laranja e branca. Dimensões: 1,14 metros de altura x 64cm de

largura.

SINALIZE 360,00 5.400,00

18 Um 2088 01 Capacete para Motociclista Modular – Queixeira Movél Escamoteável

Basculante, com as seguintes especificações:

PROTORK 230,00 230,00

a) Casco Externo: Modular com Inversão de Curvatura Injetado em

Plástico ABS, Queixeira Basculante, entradas de Ar na parte Inferior /

Queixeira e Superior / Dupla, com Sistema de Exaustão na parte posterior

do casco, que propiciam melhor refrigeração do interior do capacete.

b) Casco Interno: EPS-Poliestireno Expandido (Isopor) injetado em Dupla

Densidade, com camada interna de Poleolefina, para maior absorção de

impacto.

c) Viseira: Injetada em policarbonato de no mínimo 2,2 mm de espessura,

em dupla curvatura, com quatro estágios, tampa lateral com fixação por

parafuso e com tratamento Anti-Risco.

d) Cinta Jugular: Cadarço com largura mínima de 22 mm, revestido em

tecido Pluma (preto) acoplados com espuma de poliuretano com fecho de

engate rápido.

e) Pintura: cor preta, com cobertura de verniz com dureza HB, a qual deve

atender à Norma ASTM D 3363:2005 (Standard Test Method for Film

Hardness by Pencil Test – Ecologicamente Correta), com a durabilidade

mínima de 05 (cinco) anos, ou então, utilização de Métodos similares que

propiciem as mesmas características que as especificadas, com respeito ao

meio ambiente.

f) Acabamento Interno: Forração Removível e Lavável, em tecido Pluma

(preto) com detalhes em tecido Gertex acoplados em Poliuretano (todos

antialérgicos e com maior densidade, o que juntamente com forrações

laterais especiais, diminuem a intensidade/quantidade de ruídos).

Nuqueira revestida em couro e tecido.

g) Queixeira: Sistema de Acionamento modular escamoteável, com

apenas um botão central, que facilita e agiliza a abertura (pelo usuário).

Travas elaboradas com a combinação de polímeros que garantam maior

resistência e vedação aumentando a vida útil do equipamento. Possui

entrada de ar com fácil acionamento (facilita e melhora a respiração do

usuário e diminui a possibilidade de embaçamento da viseira).

h) Peso Aproximado: 1450 - 1650g.

i) Certificação: O capacete deverá atender ao normatizado na Resolução

CONTRAN nº 203, de 29 SET/06, e possuir certificado de aprovação



emitido pelo INMETRO, de acordo com a NBR – 7471, o qual deverá ser

apresentado antecedendo a entrega.

j) Garantias Extras: Validade de 05 anos. Reposição fácil e imediata de

peças e acessórios, sobretudo no que diz respeito a substituição do

capacete que apresentar algum tipo de defeito, em 15 (quinze) dias, a

contar da notificação da contratada.

k) o) Embalagem: As peças deverão ser envolvidas individualmente em

plásticos transparentes ou papel de seda, embaladas por unidade em caixas

de papelão.

l) Tamanho a definir.

19 Un 2577 30 Óculos de proteção incolor com lente única com proteção lateral em uma

só peça de duropolicarbonato com tratamento anti-risco, armação com

encaixe para a lente, hastes reguláveis, orifícios para cordão e deve filtrar

99,9% ultravioleta

DANNY CA 14700 9,50 285,00

20 Un 2578 50 Protetor auricular tipo plug com três flanges em silicone laranja, com

cordão em algodão laranja em caixa de impacto, atenuação mínima de

16dB.

3M CA 5745 3,50 175,00
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