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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela lei  10.520/2002, Art.  1 e alterações posteriores,  a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/11/2022
Pregão eletrônico
69/2022 - PE
115/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de
forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de
Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos
servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações
constantes deste Edital e Anexos que o integram.

Participante: A.R.E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
14 Filtro químico vapores orgânicos reposição - Filtro químico vapores

orgânicos - reposição. O modelo do filtro deve ser,
preferencialmente, igual ao do respirador facial, para reposição.
Apresentar Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho (CA).

10,000 PAR 22,19 221,90

24 Luva tricotada: Luva de algodão pigmentada confeccionada - Luva
tricotada: Luva de algodão pigmentada confeccionada com quatro
fios, tricotada em uma só peça, modelo reversível, cinco dedos com
punho de 7 cm elastizado, com pigmento de bolinha de PVC nos
lados da palma e dos dedos, para proteção das mãos dos usuários
contra agentes abrasivos escoriantes cortantes. Com apresentação
de certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE- Tamanho Único.

300,000 PAR 2,24 672,00

26 Mosquetão aço forjado - MOSQUETÃO AÇO FORJADO TRAVA DUPLA
Descrição: Conector em Aço Forjado de Trava Dupla, tipo rosca
17mm, com formato oval e resistência de, no mínimo, 22kN - NBR
15837-2010. Apresentar Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).

10,000 UN 18,09 180,90

32 Protetor auricular plug: protetor auditivo - Protetor auricular plug:
protetor auditivo do tipo inserção, pré-moldado, confeccionado em
silicone tamanho único, em caixinha, com cordão de polipropileno,
proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão
sonora superiores ao estabelecido na NR, anexos I e II, para
atenuação de 16 NRRSF.Com apresentação de certificado de
aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE

200,000 UN 1,28 256,00

34 Respirador facial:  peça facial com dois filtros químicos para
vapores orgânicos, gases, ácidos. Para filtros compatível RC203 e
RC206, com apresentação de Certificado de aprovação (CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Indicar CA na
proposta. - Respirador facial:  peça facial com dois filtros químicos
para vapores orgânicos, gases, ácidos. Para filtros compatível
RC203 e RC206, com apresentação de Certificado de aprovação
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Indicar

10,000 UN. 31,84 318,40
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CA na proposta.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
59 Filtro químico:  Filtro químico para vapores orgânicos, gases, ácidos

tipo RC 203, RC 206. Com Certificado de Aprovação m(CA) emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego MTE - Filtro químico:  Filtro
químico para vapores orgânicos, gases, ácidos tipo RC 203, RC 206.
Com Certificado de Aprovação m(CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego MTE

50,000 UN. 11,10 555,00

Total do Participante: 2.204,20

Participante: EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP

5 Capacete conjugado (Capacete + Protetor facial + Concha) -
Capacete conjugado (Capacete + Protetor facial + Concha):
Capacete de segurança na cor laranja, tipo II, classe B, aba frontal,
suspensão injetada em plástico, com regulagem através de ajuste
simples e tira absorvedora de suor, com protetor concha e protetor
facial, possui fendas laterais para acoplagem de acessórios com
protetor auditivo atenuação 15 dB e protetor facial, com jugular
ajustável. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE
MARCAÇÃO DO INMETRO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO
EQUIPAMENTO CONJUGADO.

10,000 UN 90,09 900,90

9 Colete de sinalização Refletivo Tipo X é confeccionado - Colete de
sinalização Refletivo Tipo X é confeccionado em PVC fluorescente
na cor Laranja. Possui faixas refletivas em vários pontos do Colete,
ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés.

100,000 UN 9,34 934,00

10 Cone injetado em borracha 50cm: Com faixa refletiva nas cores:
preto com duas amarelas fluorescentes - Cone injetado em
borracha 50cm: Com faixa refletiva nas cores: preto com duas
amarelas fluorescentes, ou Laranja com duas faixas brancas
fluorescentes; Usado no controle de tráfego auxiliar á sinalização,
de uso temporário, utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e
delimitar áreas. ( Cor a ser definida no ato da compra).

80,000 UN. 30,09 2.407,20

11 Cone injetado em borracha 75cm - Cone injetado em borracha
75cm: Com faixa refletiva nas cores: Preto com duas faixas
amarelas fluorescentes; Ou Laranja com duas faixas brancas
fluorescentes; Usado no controle de tráfego auxiliar á sinalização,
de uso temporário utilizado para canalizar e direcionar o tráfego e
delimitar áreas ( Cor a ser definida no ato da compra).

50,000 UN. 39,74 1.987,00

15 Fita zebrada confeccionada em material plástico na cor - Fita
zebrada confeccionada em material plástico na cor amarela e preta
- Rolo de 200m

200,000 UN 8,08 1.616,00

21 Luva em PVC: Luva de segurança confeccionada em suporte - Luva
em PVC: Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de
algodão com banho em PVC; com acabamento áspero na palma,
dorso e dedos - comprimento 56 cm, Tamanho G. Com
apresentação de certificado de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

10,000 PAR 22,10 221,00

35 Máscara PFF2: Respirador purificador de ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas - Máscara PFF2: Respirador purificador de ar
tipo peça semi facial filtrante para partículas, classe PFF2 (S);
formato dobrável, com válvula de exalação. Com apresentação de
CA.

300,000 UN. 0,83 249,00

48 Máscara PFF3:  Respirador purificador de ar tipo peça semi facial
filtrante para partículas - Máscara PFF3:  Respirador purificador de
ar tipo peça semi facial filtrante para partículas, classe PFF3 (S);
formato dobrável, com válvula de exalação. Com apresentação de
CA.

300,000 UN. 1,49 447,00

54 Avental impermeável: Avental de segurança - Avental impermeável:
Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster,
tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na
cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas
laterais por solda eletrônica. Com Certificado de Aprovação emitido
pelo Ministério do Trabalho (CA).

50,000 UN 8,50 425,00

Total do Participante: 9.187,10

Participante: GDC DA SILVA COSTA EIRELI
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
20 Luva em borracha nitrílica: cano longo, nitrílica sem forro,

hipoalérgico, látex free - Luva em borracha nitrílica: cano longo,
nitrílica sem forro, hipoalérgico, látex free, clorinada e relevo
antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos. Luva de
segurança confeccionada em nitrila. Cor: verde, azul, branca,
Tamanhos P/M/G, a serem definidos no ato da compra. Com
apresentação do Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego- MTE.

200,000 PAR 6,00 1.200,00

Total do Participante: 1.200,00

Participante: JD ELETRO COMERCIAL LTDA

28 Óculos de segurança: Óculos de segurança lente incolor - Óculos de
segurança: Óculos de segurança lente incolor em policarbonato
óptico com proteção lateral, tratamento antirrisco e ante
embaçante. Armação em material plástico, hastes com ajuste de
comprimento.  Com apresentação de Certificado de Aprovação (CA)
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

200,000 UN. 7,99 1.598,00

Total do Participante: 1.598,00

Participante: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

25 Luva vinilex: È utilizada no manuseio de alimentos e em
procedimentos estéticos. Tem em sua composição a borracha
termoplástica, e por ser bem fina, possuí alta sensibilidade em seu
uso. Não possuí virola (ou bainha) e é mais soltinha que a luva de
vinil, mas ainda sim se adapta bem e é super maleável e muito
suave na hora de usar. Não é vinil, não é látex. Com apresentação
do certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego- MTE - tamanho único. Indicar CA na proposta.
caixa com 100 unidades. - Caixa com 100 unidades de Luvas
vinilex: É utilizada no manuseio de alimentos e em procedimentos
estéticos. Tem em sua composição a borracha termoplástica, e por
ser bem fina, possuí alta sensibilidade em seu uso. Não possuí virola
(ou bainha) e é mais soltinha que a luva de vinil, mas ainda assim
se adapta bem e é super maleável e muito suave na hora de usar.
Não é vinil, não é látex. Com apresentação do certificado de
aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego- MTE
- tamanho único. Indicar CA na proposta.

50,000 UN 6,44 322,00

Total do Participante: 322,00

Participante: M.TESTA CONFECCAO

1 Avental Descartável: Avental de segurança confeccionado - Avental
Descartável: Avental de segurança confeccionado em não tecido de
polipropileno (SMS), com as seguintes características mínimas:
Avental para procedimento em manga longa; punho com elástico;
amarração em tiras; gramatura 30g/m²; tecido não tecido (TNT)
100% polipropileno; atóxico. Pacote com 10 (dez) unidades. Com
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

100,000 UN 3,00 300,00

49 Máscara cirúrgica: De três camadas, descartável, com elástico nas
laterais. Caixa com 100 unidades. - Máscara cirúrgica: De três
camadas, descartável, com elástico nas laterais. Caixa com 100
unidades. Apresentar Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA).

500,000 UN. 8,99 4.495,00

Total do Participante: 4.795,00

Participante: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

36 Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster -
Talabarte de segurança, confeccionado em fita de poliéster primária
de 45mm. Possui 3 conectores dupla trava, sendo dois
confeccionados em aço, com abertura de 55 ± 3mm classe A e um
conector em aço com abertura de 16 ± 3mm, classe T.
Comprimento máximo: 0,90 m. Conector Classe A 13560716 Classe
T 13320316 Fita de poliéster 45mm RE 6321, deve dispor de CA e
atender as especificações da NBR 15834/2010

10,000 UN 158,00 1.580,00

38 Trava-quedas para corda, para movimentação vertical - Trava-
quedas para corda, para movimentação vertical, confeccionados em

10,000 UN 125,44 1.254,40
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aço forjado e galvanizado, dotado de conector confeccionado de
aço forjado com trava através de sistema de rosca, deve possuir
sistema de freio através de alavanca. Utilizável para cordas com
12mm de diâmetro. Apresentar Certificado de Aprovação emitido
pelo Ministério do Trabalho (CA).

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
47 Perneira para roçadeira:  Perneira de segurança confeccionada em

material sintético, três talas de proteção frontal. Com Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA). ). Indicar CA na
proposta. - Perneira para roçadeira:  Perneira de segurança
confeccionada em material sintético, três talas de proteção frontal.
Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
(CA). ). Indicar CA na proposta.

30,000 PAR 22,90 687,00

Total do Participante: 3.521,40

Participante: NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI

16 Luva de Látex: Luva de segurança, confeccionada em látex - Luva
de Látex: Luva de segurança, confeccionada em látex natural,
forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento
antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
(CA).

150,000 PAR 2,31 346,50

Total do Participante: 346,50

Participante: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

17 Luva de Procedimento Cirúrgico: Luva de segurança, - Luva de
Procedimento Cirúrgico: Luva de segurança, confeccionada em
látex, lisa, anatômica, não estéril, com pó. Caixa com 100 unidades.
Com Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho
(CA). ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE
MARCAÇÃO DO INMETRO.

100,000 CX 15,00 1.500,00

22 Luva látex sintético nitrílico, fabricada com borracha. Caixa com
100 UN. - Caixa com 100 UN de Luvas de látex sintético nitrílico,
fabricada com borracha nitrílica, palma antiderrapante.
Desenvolvida para procedimentos não cirúrgicos. É ambidestra, lisa
na palma e texturizada nas pontas dos dedos, e não possui pó.
Tamanhos P, M, G a ser definido no ato da compra. Com Certificado
de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

100,000 UN 15,64 1.564,00

Total do Participante: 3.064,00

Participante: PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

2 Bota DE PVC cano longo constituída de policloreto de vinila - Bota
de PVC cano longo constituída de policloreto de vinila (PVC), sem
forro, na cor PRETA - Para proteção dos pés do usuário contra riscos
de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra
umidade proveniente de operações com uso de água. Com
apresentação do certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE.
NUMERAÇÃO a ser definida no ato da compra.

50,000 PAR 34,49 1.724,50

3 Capa de chuva impermeável confeccionada em PVC forrado - Capa
de chuva impermeável confeccionada em PVC forrado revestido por
trama de poliéster. Possui mangas compridas, capuz, fechamento
frontal através de botões de pressão. Apresentar Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

60,000 UN 14,49 869,40

6 Cavalete de Sinalização - Cavalete confeccionado em PVC -
Cavalete de Sinalização - Cavalete confeccionado em PVC -
Dobrável, de Sinalização na cor Amarela. Dimensão: 270x650 mm -
Com o aviso de "CUIDADO PISO MOLHADO"

20,000 UN 22,43 448,60

7 Chapéu para trabalho ao ar livre: Chapéu de palha - Chapéu para
trabalho ao ar livre: Chapéu de palha

50,000 UN 14,97 748,50

8 Cinto tipo paraquedista com duplo indicador de queda - Cinto tipo
paraquedista com duplo indicador de queda, 4 pontos de conexão:
dorsal, frontal, posicionamento e suspensão, confeccionado em fita
de poliéster de 45mm de largura, com faixa lombar acolchoada com
20cm de altura, fivelas e argolas revestidas (material de proteção
isolante) e porta-ferramentas. Atender as especificações da NBR
15836-2010 e NBR 15837-2010. Apresentar Certificado de

5,000 UN 171,00 855,00
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Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
12 Conjunto para aplicação de agrotóxicos - Conjunto para aplicação

de agrotóxicos: Vestimenta de segurança composta por camisa,
calça, capuz confeccionado em material hidro-repelente. Capuz
deve possui   aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada
com polietileno rígido revestido com mesmo material hidro-
repelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos
ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidro-repelente. As
laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas
para o fechamento da abertura frontal. Deve possuir-Viseira frontal,
composta por uma lâmina de acetato de 175 µm de espessura,
transparente e formato reto; O cabedal, na parte superior, é
confeccionado com material de poliamida (Nylon 100%) revestido
com o material hidro-repelente usado nas demais peças do
conjunto. O cabedal ainda tem uma camada de espuma de
densidade 26, com orifícios para aeração, colados internamente ao
tecido do cabedal na parte sob a lamina frontal. Para o fechamento,
o cabedal contém pedaços de velcro nas pontas, para ajuste na
cabeça do usuário. A Camisa deverá ser de mangas compridas, sem
ombreiras de espuma. A gola é do tipo padre, com um pedaço de
velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na
abertura da gola. Para o ajuste da camisa na região da cintura do
usuário, há um cordão do mesmo tecido da camisa embainhado na
barra da camisa. A Calça comprida tipo reta, confeccionada com o
material hidro-repelente. A parte da frente e traseira das pernas
tem um reforço com material impermeável de PVC, costurado
abaixo ao material hidro-repelente a partir da barra até 40,8% do
comprimento total das pernas da calça. O ajuste da calça na cintura
do usuário é com uma tira do mesmo tecido da calça embainhada
no cós, cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal.
Tamanho único. Com apresentação de certificado de aprovação
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

10,000 UN 75,00 750,00

23 Luva térmica - Luva térmica para alta temperatura - Luva térmica
para alta temperatura, para proteção de mãos e antebraços.
Utilização alimentícia, com apresentação de certificado de
aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE - Tamanho Único.

5,000 PAR 65,00 325,00

30 Placas de Sinalização: confeccionado em polipropileno 20x30 -
Placas de Sinalização: confeccionado em polipropileno 20x30 cm -
Com a informação   de "Uso Obrigatório" ou "Proibido". A descrição
constante na placa será definida no ato da compra, como por
exemplo "Uso Obrigatório de óculos de proteção".

20,000 UN 10,00 200,00

42 Bota de borracha: cano longo, sem forro, na cor PRETA - Para
proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de
operações com uso de água. Com apresentação do certificado de
aprovação (CA) emitido pelo MTE. NUMERAÇÃO a ser definida no
ato da compra. Indicar CA na proposta. - Bota de borracha: cano
longo, sem forro, na cor PRETA - Para proteção dos pés do usuário
contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e
escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de
água. Com apresentação do certificado de aprovação (CA) emitido
pelo MTE. NUMERAÇÃO a ser definida no ato da compra. Indicar CA
na proposta.

50,000 PAR 35,60 1.780,00

56 Avental de raspa de couro: Avental de segurança sem mangas,
confeccionado em raspa de couro bovino, fecho de contato nas
costas, comprimento 1,20x0,60. Com Certificado de Aprovação
m(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego MTE - Avental
de raspa de couro: Avental de segurança sem mangas,
confeccionado em raspa de couro bovino, fecho de contato nas
costas, comprimento 1,20x0,60. Com Certificado de Aprovação
m(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego MTE

15,000 UN, 29,90 448,50

57 Suporte facial com catraca malha de aço: 8"x 12"roçadeira:
Constituído de coroa e carneira de material plástico, com
regulagem de tamanho através de catraca. Fabricado em tela de
aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha
é fixada à coroa por meio de pinos plásticos. - Suporte facial com
catraca malha de aço: 8"x 12"roçadeira: Constituído de coroa e

15,000 UN. 57,00 855,00
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carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através
de catraca. Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de
largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de
pinos plásticos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
60 Mascara de solda: Máscara de solda tipo escurecimento automático

com escudo fabricado em poliamida; placas de proteção interna e
externa fabricadas em policarbonato; carneira de polipropileno;
parafuso e porca de fixação; limitador de movimento e sistema de
catraca de material plástico; absorvedor de suor de tecido algodão
forrado com espuma; filtro de escurecimento automático. O filtro
eletrônico detecta automaticamente o início da soldagem (abertura
do arco elétrico) e escurece em um curto espaço de tempo para o
nível selecionado. Quando interromper a soldagem, o filtro será
desligado e ficará claro possibilitando ao soldador visualizar o seu
trabalho Com Certificado de Aprovação m(CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego MTE - Mascara de solda: Máscara
de solda tipo escurecimento automático com escudo fabricado em
poliamida; placas de proteção interna e externa fabricadas em
policarbonato; carneira de polipropileno; parafuso e porca de
fixação; limitador de movimento e sistema de catraca de material
plástico; absorvedor de suor de tecido algodão forrado com
espuma; filtro de escurecimento automático. O filtro eletrônico
detecta automaticamente o início da soldagem (abertura do arco
elétrico) e escurece em um curto espaço de tempo para o nível
selecionado. Quando interromper a soldagem, o filtro será desligado
e ficará claro possibilitando ao soldador visualizar o seu trabalho
Com Certificado de Aprovação m(CA) emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego MTE

10,000 UN. 78,20 782,00

Total do Participante: 9.786,50

Participante: RAFAEL KUHN EIRELI ME

13 CORDA 12MM - CORDA 12MM
Descrição: Corda trançada de poliamida com 12mm de diâmetro,
constituída em trançado triplo e alma central. Possui 30 metros de
comprimento. Alerta visual amarelo em multifilamento de
polipropileno na segunda capa. Deverá dispor junto a alma fita de
identificação, contendo os dados do fornecedor. Carga para ruptura
cabo completo: 20kn - NR 18 e NR 35.

10,000 UN 123,00 1.230,00

18 Luva de segurança nitrílica: revestida em borracha nitrílica - Luva
de segurança nitrílica: revestida em borracha nitrílica na palma,
dedos e parte do dorso; forrada em malha de algodão na palma e
dorso; punho em malha de algodão, acabamento em overloque;
com apresentação de certificado de aprovação (CA) emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Modelo de referência:
Nitrilon

300,000 PAR 5,25 1.575,00

19 Luva de vaqueta: cano médio, luva de segurança , proteção das
mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes,
confeccionada em couro tipo vaqueta na face palmar e dedos,
punho em raspa, com elástico no dorso. Tecido de poliester na face
superior e linha de nylon. Tamanhos M, G e GG norma EN
388/EN420. Indicar CA na proposta. - Luva de vaqueta: cano médio,
luva de segurança , proteção das mãos do usuário contra agentes
abrasivos e escoriantes, confeccionada em couro tipo vaqueta na
face palmar e dedos, punho em raspa, com elástico no dorso.
Tecido de poliester na face superior e linha de nylon. Tamanhos M,
G e GG norma EN 388/EN420. Indicar CA na proposta.

300,000 PAR 16,00 4.800,00

27 Óculos de Proteção lente cinza ou fumê: Óculos de segurança -
Óculos de Proteção lente cinza ou fumê: Óculos de segurança com
armação e visor confeccionados em uma única peça de
policarbonato, na cor cinza, com revestimento externo, com ponte e
apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Lente
com tratamento anti-risco. As hastes devem ser confeccionadas do
mesmo material da lente e articuladas nas extremidades do visor
por meio de parafuso metálicos. Com apresentação de certificado
de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE

200,000 UN 2,75 550,00

29 Óculos de segurança: Óculos de proteção confeccionado em 200,000 UN. 11,20 2.240,00
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policarbonato óptico - Óculos de segurança: Óculos de proteção
confeccionado em policarbonato óptico, com armação e
visor(lentes) injetadas em uma só peça, resistente a impacto, com
tratamento anti-risco e ante embaçante. Haste tipo espátula
maleável e emborrachada, apoio nasal em material macio. Design
esportivo, proteção contra raios UVA e UVB. Lentes escuras na cor
cinza. Com CA gravado/impresso no equipamento, comprovado
proteção dos olhos do  usuário contra impactos de partículas
volantes frontais e contra luminosidade intensa.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
31 Protetor auricular (Concha): Protetor auditivo, - Protetor auricular

(Concha): Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas
conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas
laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido
almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas
contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.
Com nível de redução de ruído de no mínimo 12DB. Com Certificado
de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).

30,000 UN 10,50 315,00

37 Tênis ocupacional - Calçado ocupacional de uso profissional - Tênis
ocupacional - Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis
fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado
em EVA na cor preta ou branca, solado de borracha antiderrapante
na cor preta ou bege, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de
glicerol, resistente ao óleo combustível - com apresentação de
certificado de aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE. Cor e numeração a serem definidas no momento da
solicitação.

200,000 PAR 49,00 9.800,00

40 Carneira para capacete: Carneira para capacete classe B da Ledan.
“ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO
DO INMETRO”. Com apresentação do certificado de aprovação (CA)
emitido pelo TEM. ). Indicar CA na proposta - Carneira para
capacete: Carneira para capacete classe B da Ledan. “ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO
INMETRO”. Com apresentação do certificado de aprovação (CA)
emitido pelo TEM. ). Indicar CA na proposta

50,000 UN. 10,50 525,00

43 Capa de chuva: Capa de chuva descartável com mangas e capuz na
cor transparente. - Capa de chuva: Capa de chuva descartável com
mangas e capuz na cor transparente. Com elástico no punho,
fechamento por botões. Tamanho único adulto, largura de 80cm, e
1,20 ou 1,35 de comprimento. Com apresentação de Certificado de
Aprovação(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

200,000 UN. 4,00 800,00

44 Luva nitrílica: Confeccionada em nitrila, sem forro, clorinada - Luva
nitrílica: Confeccionada em nitrila, sem forro, clorinada e relevo
antiderrapante na face e palmar e pontas dos dedos, cano longo,
cor verde e azul. Com apresentação de CA.

500,000 PAR 5,95 2.975,00

45 Luva nitrílica com forro: Luva nitrílica: Confeccionada em nitrila,
clorinada - Luva nitrílica com forro: Luva nitrílica: Confeccionada em
nitrila, clorinada e relevo antiderrapante na face e palmar e pontas
dos dedos, cano longo, cor verde e azul. Com apresentação de CA

250,000 PAR 6,60 1.650,00

46 Luva para vibrações: Luva de segurança confeccionada em fibras
naturais e sintéticas, revestimento palmar, pontas e face palmar
dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos. Com
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (CA).
). Indicar CA na proposta. - Luva para vibrações: Luva de segurança
confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento palmar,
pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em
formato de gomos. Com Certificado de Aprovação emitido pelo
Ministério do Trabalho (CA). ). Indicar CA na proposta.

20,000 PAR 59,00 1.180,00

51 Calçado de Segurança Tipo Botina - Calçado de Segurança Tipo
Botina: Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em couro
hidrofugado curtido ao cromo de alta resistência, fechamento por
elástico com ponteiras resinadas, sem ilhoses metálicos, lingueta
tipo morcego totalmente fixada ao cabedal por costura nas
extremidades impedindo a entrada de água pelas laterais,
colarinho, lingueta e cano acolchoado, forro interno em não tecido
com tratamento antimicrobiano na gáspea e cano, biqueira de
composite com resistência mínima de 200j de compressão do bico,

150,000 PAR 69,70 10.455,00
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palmilha de montagem resistente a perfuração, flexível e não
metálica, palmilha de conforto confeccionada em espuma EVA com
no mínimo 5 mm de espessura, microperfurada, lavável e
antimicrobiana, solado poliuretano bidensidade injetado
diretamente ao cabedal. Atender a norma NBR 20345. Com CA
gravado/impresso no produto, comprovando proteção dos pés do
usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos,
contra agentes abrasivos e escoriantes e contra Choques elétricos.
A numeração dos calçados será definida no momento da solicitação.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
52 Calçado de segurança tipo botina com cadarço - Calçado de

segurança tipo botina, confeccionado em couro hidrofugado curtido
ao cromo de alta resistência, fechamento por cadarço com
ponteiras resinadas, sem ilhoses metálicos, lingueta tipo morcego
totalmente fixada ao cabedal por costura nas extremidades
impedindo a entrada de água pelas laterais, colarinho, lingueta e
cano acolchoado, forro interno em não tecido com tratamento
antimicrobiano na gáspea e cano, biqueira de composite com
resistência mínima de 200j de compressão do bico, palmilha de
montagem resistente a perfuração, flexível e não metálica, palmilha
de conforto confeccionada em espuma EVA com no mínimo 5 mm
de espessura, microperfurada, lavável e antimicrobiana, solado
poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Atender a
norma NBR 20345. Com CA ou similar, gravado/impresso no
produto, comprovando proteção dos pés do usuário contra impactos
de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e
escoriantes e contra choques elétricos. a numeração dos calçados
será definida no momento da solicitação.

50,000 PAR 119,50 5.975,00

53 Creme protetor de segurança para pele. - Creme protetor de
segurança para pele, classificado como grupo 3, com proteção
contra agentes químicos e biológicos. Aprovado para riscos
provenientes de produtos químicos, como: tolueno, xileno, benzina,
querosene, thinner, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, pós em
geral, cloreto de metileno, tintas, ácido fosfórico 15%, ácido
clorídrico 15%, ácido sulfúrico 15%, ácido acético 10%, hidróxido de
sódio 10%). Possuir ação antisséptica para bactérias do grupo
coliformes totais e fecais. Dermatologicamente testado e
hipoalergênico. Bisnaga com no mínimo 120 gramas. Disponibilizar
com mínimo 18 meses de validade. Com CA - Certificado de
Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.

100,000 UN 5,30 530,00

55 Calça Plástica Impermeável: polietileno, Elástico na cintura e
tornozelo, cor incolor, tamanho P,M,G a ser definido no ato da
compra. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego MTE. - Calça Plástica Impermeável:
polietileno, Elástico na cintura e tornozelo, cor incolor, tamanho
P,M,G a ser definido no ato da compra. Com Certificado de
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego MTE.

80,000 UN. 2,90 232,00

61 Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos:  Luvas de
proteção confeccionadas em couro bovino, com tratamento de
resistência ao calor (THT), duplo revestimento interno em algodão e
costuras em fibra de paraaramida. CA de referência 38222.
Tamanho a ser definido no ato da compra. Com Certificado de
Aprovação m(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
TEM. - Luva para proteção contra agentes térmicos e mecânicos:
Luvas de proteção confeccionadas em couro bovino, com
tratamento de resistência ao calor (THT), duplo revestimento
interno em algodão e costuras em fibra de paraaramida. CA de
referência 38222. Tamanho a ser definido no ato da compra. Com
Certificado de Aprovação m(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego TEM.

10,000 PAR 47,00 470,00

Total do Participante: 45.302,00

Participante: VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

33 Protetor solar FPS 60 - Bisnaga 120 ml. Protetor solar - Protetor
solar FPS 60 - Bisnaga 120 ml. Protetor solar de uso ocupacional,
podendo ser utilizado como creme bloqueador solar para a pele
com repelente. Possui fator de proteção solar 60, protege contra
raios UVA e UVB. É resistente à água, contém vitamina e é

150,000 UN 17,49 2.623,50
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dermatologicamente testado, possui registro no ministério da saúde
conforme previsto na lei n° 6360, de 23 de setembro de 1976.

Total do Participante: 2.623,50

Total Geral: 83.950,20

Assinatura do Responsável

03/11/2022Luzerna,

JULIANO SCHNEIDER

PREFEITO


