
Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO - RS
Licitação,  Modalidade Pregão Numero 14/2015
Data de Abertura 05/05/2015
ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 100 Und

Protetor Auricular - tipo Concha, Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em
plástico, apresentando almofadas em espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em
plástico rígido que mantem as conchas firmemente seladas contra a região da orelhas do usuário e que
sustenta as conchas, com CA.

2 100 Und
Protetor Auricular - tipo Plug, Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone três flanges,
com cordão, metal detectável ou não, antialérgico/atóxico, com CA.

3 100 Und

Óculos de Proteção - Lentes Transparentes, Óculos de segurança, constituídos de um arco de material
plástico preto, com caneleta, divido em duas partes pela ponte e apoio nasal. Plaquetas de borracha preta
são encaixadas em uma haste de plástico localizado no apoio nasal. As duas partes do arco suportam
lentes confeccionadas em policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, por meio do encaixe nas
canaletas do arco. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são fixadas ao arco por
meio de parafuso metálico, com CA.

4 100 Und

Óculos de Proteção - Lentes Escuras, Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico
preto, com caneleta, divido em duas partes pela ponte e apoio nasal. Plaquetas de borracha preta são
encaixadas em uma haste de plástico localizado no apoio nasal. As duas partes do arco suportam lentes
confeccionadas em policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, por meio do encaixe nas canaletas do
arco. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são fixadas ao arco por meio de
parafuso metálico, com CA.

5 10 Und

Capacete, Classe A, tipo III, com casco injetado em polipropileno, encaixes para acessórios, sistema de
suspensão com carneira em polietileno de baixa densidade e coroa em poliéster, tipo não separáveis, tira
absorvedora de suor em neoprene, carneira fixada ao casco através de quatro pontos de fixação,
regulagem de tamanho por velcro, com CA.

6 200 Und

Máscaras Descatáveis, Respiradores purificadores de ar de segurança, tipo peça semi-facial, filtrante para
partículas, com formato tipo concha, tamanho regular, solda térmica em seu perímetro, apresentando
face interna na cor branca e face externa em uma das seguintes cores: azul, verde ou branca. O
respirador possui o meio filtrante composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas
eletrostaticamente. Nas laterais da peça existe quatro grampos  metálicos, dois de cada lado, por onde
passam as pontas de dois tirantes elásticos brancos. A parte superior interna do respirador possui uma
tira de espuma cinza e a parte superior externa, uma tira de material metálico moldável. O respirador
possui em sua parte central, um dispositivo plástico branco com formato retangular, dotado internamente
de uma válvula de exalação, com CA.

7 50 Par

Botinas Biqueira de Aço, Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico,
confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada
pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal,
resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. Diversos tamanhos, com CA.

8 50 Und
Capa de Chuva, Material PVC flexível e impermeável Forro em poliéster para encorpar e aumentar a
resistência da capa. Costuras seladas eletronicamente. Fechamento frontal com quatro botões de pressão.
Touca Fixa Manga Longa, diversos tamanhos.

9 50 Par
Bota de Borracha, Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro
polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes,
resistência a óleo combustível, com CA, diversos tamanhos.

10 50 Par

Luva de Helancia Pigmentada, Luva de segurança confeccionada em borracha natural com borracha
neoprene, revestida internamente em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos. Devendo ser aprovado para: Proteção das mãos do usuário contra
agente abrasivo, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos. Diversos tamanhos, com
CA

11 100 Par

Luva Latex, Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural; forrada internamente com
flocos de algodão; superfície antiderrapante na palma e dedos. Devendo ser aprovado para:
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS QUIMICOS TAIS COMO CLASSE B, DETERGENTES,
SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES, com CA, diversos tamanhos.

12 50 Und
Protetor Solar FPS 60, UVA+UVB balanceado. Resistente à água por 2 horas. Hidratação prolongada.
Fotoestável: mesma proteção durante todo o tempo de exposição ao sol. Dermatologicamente testado,
embalagem de 200 ml.
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13 20 Par

Perneira - Vestimenta de Segurança, Perneira de segurança confeccionada em material sintético (bidim 04
mm), costurada eletronicamente e com fechamento nas extremidades por meio de tiras em material
sintético; constituída de três ou cinco talas para proteção frontal e lateral, podendo ser curtas ou longas,
em aço ou polietileno, costuradas eletronicamente, com ou sem proteção de polietileno no joelho
costurada eletronicamente, com ou sem proteção de metatarso de aço ou polietileno, fixado por alça de
poliéster e fecho para regulagem presos por rebite, com CA.

14 100 Par

Luva de Segurança, confeccionadas em malha de algodão,  com revestimento em látex nitrílico na palma,
dedos e dorso, punho em lona. Próprias para serem utilizadas em diversos tipos de trabalho que exijam
resistência a riscos mecânicos tais como:  abrasão corte rasgamento, perfuração e riscos químicos, com
CA, diversos tamanhos.

15 100 Par

Luva de Segurança, confeccionadas em malha de algodão, palma, dedos e parte do dorso com
revestimento em látex natural. Punho em malha de algodão, formato anatômico oferecendo maior
conforto e flexibilidade. Próprias para serem utilizadas  em diversos tipos de trabalho que exijam
resistência a riscos mecânicos, tais como: abrasão, corte rasgamento e perfuração, com CA, diversos
tamanhos.
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