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Lote

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

00001

BOTA de pvc cano médio
bota em pvc cano médio. especificações: calçado
ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc injetado
de alta durabilidade, impermeável, sem forro, solado
com relevo antiderrapante, de fácil limpeza /
higienização, cores diversas, comprimento: cano médio
(330 mm). com certificado de aprovação expedido pelo
ministério do trabalho e emprego na situação de
validade. numeração: 33 ao 45. (a especificação da
numeração será na autorização de fornecimento)

P

00002

LUVAS luvas de pvc cano médio, luva de segurança,
confeccionada em pvc, forrada, tamanho g.

PR

200,000

00003

LUVAS luvas de pvc cano médio, luva de
segurança,confeccionada em pvc, forrada, taamanho g.

PR

200,000

00004

LUVAS de pvc cano médio, luva de segurança,
confeccionada em pvc, forrada, tamanho p.

PR

200,000

00005

MASCARA semi facial descartável, classe pff2 com
válvula. especificações: máscara semifacial filtrante;
modelo dobrável, com solda eletrônica em todo
perímetro, confeccionada com manta sintética com
tratamento eletrostático, classe pff2 (poeiras, névoas e
fumos) equipado com válvula de exalação; tiras de
fixação auto ajustáveis; normas nbr 13696/96 e
13698/96 da abnt. tamanho: p//m/g.

UN

200,000

00006

PROTETOR SOLAR fator mínimo 40, contendo 120 ml
resistente a água e ao suor; deve oferecer proteçãocontra
queimaduras solares provenientes dos raios
u.v.a e u.v.b; hiporalérgico, dermatologicamente
testado; isento de fragrância e corantes; não oleoso
(para ser rapidamente absorvido pela pele sem deixar
resíduos); não deve ser em gel, pois sai com maior
facilidade em contato com a água /suor, precisando
desse modo ser aplicado mais vezes, o que levaria a um
maior gasto); não deve manchar a roupa; prazo de
validade de no mínimo 18 meses após a data de
entrega; produto registrado no ministério da saúde ou
anvisa.

UN

400,000

40,000

Unitário

Valor Total
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00007

SAPATO de segurança
sapato em couro, com elástico frontal, sistema strobel,
solado em poliuretano bidensidade, isolante elétrico.
confeccionado em couro vaqueta curtida ao cromo,
espessura mínima 2,0 mm e máxima de 2,2 mm, solado
com as mesmas características de rigidez dielétrica e
mecânica da botina isolante, colarinho acolchoado com
espuma pu 15 mm d45, forro da gáspea e do dorso em
não-tecido de fibra curta. palmilha de couro, costurada
pelo sistema strobel. biqueira frontal em composite,
anatômica com espessura mínima de 2 mm, de alta
resistência mecânica e térmica para maior conforto e
proteção do usuário em áreas onde há influência de
eletricidade. palmilha de conforto em eva meia pala.
solado bidensidade. as características quanto à rigidez
dielétrica também devem ser idênticas as da botina de
segurança. (solado anti-derapante). numeração:
33 ao 45. (a especificação da numeração será na
autorização de fornecimento)

P

30,000

