República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ
Divisão de Compras, Licitações e Contratos
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2017
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE/FAX:
E-MAIL:
À Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 032/2017, apresentamos nossa proposta de preço para fornecimento de EPI'S, conforme abaixo descrito:
Item

Especificação

Quant.

Unid.

Marca

Valor Unit.

Valor Total

PROCESSO 0135/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO
1

Abafadores Auriculares tipo concha com haste fixa;

5

UNID.

R$ 0,00

2

Protetores Auriculares tipo plug fabricado em silicone de grau farmacêutico na cor laranja, com três falanges semi-esféricas de diâmetro crescente na parte
superior e com cordão em PVC na cor azul. Atenuação de 21DB/RC.

30

UNID.

R$ 0,00

3

Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 42.

2

pares

R$ 0,00

4

Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 43.

2

pares

R$ 0,00

5

Pares de bota de borracha impermeável de cano extra longo, na cor preta nº 44.

2

pares

R$ 0,00

6

Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 40.

2

pares

R$ 0,00

7

Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 41.

3

pares

R$ 0,00

8

Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 42.

3

pares

R$ 0,00

9

Pares de bota de borracha impermeável de cano médio, na cor preta nº 43.

2

pares

R$ 0,00

10

Par de botas de borracha impermeável de cano médio, na cor preta n° 44.

1

par

R$ 0,00

11

Protetores faciais anatômicos confeccionados em policarbonato incolor anti risco composto de lente e coroa fixada ao capacete por um suporte que se encaixa
nas fendas laterais dos cascos dos capacetes. A lente apresenta 190mm de altura útil e 395 mm de largura útil com 1 mm de espessura.

2

UNID.

R$ 0,00

12

Máscaras descartáveis semifacial, sem válvula.

60

UNID.

R$ 0,00

13

Capacetes de Segurança classe b, tipo aba-frontal; com faixa refletiva branca nas laterais e na parte de traz do capacete; cor azul pastel. Material:
polietileno; padrão abnt nbr 8221; com suspensão Fast Trac (com catraca) com jugular não elástica, com logotipo frontal MRS e cinta com absorvedor de
suor, revestimento em espuma.

10

UNID.

R$ 0,00

14

Óculos de segurança com lentes transparentes; armação e nylon ou elastômero, com lente removível de policarbonato,tratamento anti-risco e anti-embaçante
para uso com lente corretiva.

10

UNID.

R$ 0,00

15

Pares de luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (PVC), com suporte têxtil 100 % algodão, cano longo; e palma áspera antiderrapante na
cor verde.

20

pares

R$ 0,00

16

Pares de luvas de segurança fabricada em látex natural flocada internamente e palma antiderrapante, tamanho 9.

50

pares

R$ 0,00

17

Pares de luva de raspa de couro cano curto.

100

pares

R$ 0,00

18

Pares de luva tricotada pigmentada.

50

pares

R$ 0,00

19

Capas de chuva em PVC, manga longa, forrada, com touca e fechamento em botões de pressão, tamanho G.

50

UNID.

R$ 0,00

20

Aventais frontais confeccionado em PVC, com forro poliéster e alça confeccionada com mesmo material.

2

UNID.

R$ 0,00

21

Talabartes de posicionamento confeccionados em corda de poliamida torcida de 5/8”, revestido com cadarço de poliamida tubular medindo 60 cm, com
ajustador automático em aço, mosquetão karabiner dupla trava em uma das extremidades, com entrelaçamento de 14 cm para que o ajustador não saia da
corda, e na outra extremidade, mosquetão de aço abertura de 20 mm, trava dupla fixada através de entrelaçamento e com tubo termo retrátil de 1".

5

UNID.

R$ 0,00

22

Botas de Couro n° 37 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e Palmilha antimicrobiana.

5

pares

R$ 0,00

23

Botas de Couro n° 38 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

12

pares

R$ 0,00

24

Botas de Couro n° 39 na cor Preta com solado P.U.sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

25

pares

R$ 0,00

25

Botas de Couro n° 40 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

42

pares

R$ 0,00

26

Botas de Couro n° 41 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

40

pares

R$ 0,00

27

Botas de Couro n° 42 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

50

pares

R$ 0,00

28

Botas de Couro n° 43 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

10

pares

R$ 0,00

29

Botas de Couro n° 44 na cor Preta com solado P.U. sem cadarço e palmilha antimicrobiana.

6

pares

R$ 0,00
SUBTOTAL:

R$ 0,00

PROCESSO 0919/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Máscara Respirador PFF-2 Dobrável 9920

30

31

Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra
(diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à Tuberculose TB** (Mycobacterium tuberculosis).
** No documento “TB Respiratory Protection Program in Health Care Facilities”, o CDC (Centro para Prevenção e Controle de Doenças – EUA) recomenda respiradores
semifaciais do tipo N95 (certificados somente pelo NIOSH) como o nível mínimo de proteção respiratória contra a exposição ocupacional ao M. tuberculosis. No Brasil,
considera-se aceitável a equivalência do filtro N95 com as peças semifaciais filtrantes classe PFF-2, certificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Recomendado também pelo CDC para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos,
tais como:
Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1, Varicela, Sarampo, entre
outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.
É de uso pessoal e intransferível.
Contra-Indicações
Não deve ser utilizado por pessoas com barba ou outros pêlos faciais que interfiram no contato direto entre o rosto e a área de vedação do respirador.
Este produto não deve ser utilizado para proteção das vias respiratórias contra aerossóis oleosos, gases, vapores orgânicos ou jatos de areia.
Este respirador não fornece oxigênio.
IMPORTANTE: Este respirador ajuda a reduzir a exposição por inalação a certos contaminantes particulados, incluindo aqueles de origem biológica (tais como: vírus,
bactérias, fungos, bolores, mofo, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, entre outros), mas não elimina o risco de contrair infecções, enfermidades ou doença.
Ainda não foram estabelecidos pelos órgãos oficiais competentes níveis máximos aceitáveis ou limites de exposição ocupacional seguros para agentes biológicos
perigosos dispersos no ar.
Limitação de Tempo de Uso:
A vida útil do respirador é variável. Deve ser descartado quando se encontrar danificado, perfurado, com elásticos soltos ou rompidos, quando a respiração do usuário
tornar-se difícil, quando for contaminado por sangue ou outros fluidos corpóreos, ou se houver deformações na estrutura física que possam prejudicar a vedação facial.
Caso contrário, pode ser guardado e reutilizado de acordo com as normas de controle de infecções hospitalares da instituição.
Quando utilizado no controle da exposição ocupacional a patógenos transmitidos também por contato, recomenda-se o descarte do produto imediatamente após cada
uso.
Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou manutenção no produto.
ATENÇÃO: Este produto contém látex de borracha natural na composição dos tirantes elásticos, que pode causar reações alérgicas. No surgimento de irritações ou
problemas respiratórios, suspenda o uso e procure atendimento médico.
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
-Filtro para particulados: classe PFF-2
-Eficiência mínima de filtragem de 94%
-BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica)
-Cor branca, tamanho regular
-Formato dobrável
-Fabricado, testado e aprovado no Brasil
-Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego- Certificado de -Aprovação (CA): 17611
-Registro do Ministério da Saúde: 80284930200 (ANVISA)

• BOTA SETA LÉGUAS PVC- Dimensões Cano Curto Alt. Cano: 285 mm Esp. Solado: 19 mm Entre Nervuras: 13 mm Esp. Nervuras: 6 mm Alt. Salto: 31 mm
• 4 - NÚMERO 39
• 2 - NÚMERO 40
• 2 - NÚMERO 38

10

Unid.

R$ 0,00

8

Pares

R$ 0,00

2

Caixas

R$ 0,00

TOUCAS DESCARTÁVES produzida em TNT branca.
TOUCA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO Cx/100UN.
32

As toucas são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. Combinando conforto e resistência. Fabricada
em não tecido spunbonded 100 % polipropileno utilizando soldagem eletrônica por ultrassom, as toucas permitem uma maior respirabilidade do couro
cabeludo devido à matéria prima utilizada e maior conforto durante sua utilização; hipoalergênicas. São encontradas no tamanho 45 x 52 cm; possuem
elástico revestido. As toucas são disponibilizadas somente na cor branca.

33

SAPATO DE SEGURANÇA Conforto, segurança, beleza e durabilidade. Combinações perfeitas para o seu calçado profissional. Indicado para mulheres
dinâmicas que atuam em áreas administrativas e industriais. Modelos super leves, fabricados em couro 100% natural, solado PU Monodensidade
antiderrapante. Certificado de Aprovação (CA): Esse produto possui Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho com validade vigente. O
número de CA vem gravado no produto e/ou embalagem. Características: Sem biqueira; Couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de
espessura; Forração em tecido não tecido respirável; Fechamento em elástico; Palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal
(processo Strobel). Solado: Em PU monodensidade colado e blaqueado (costurado) no cabedal; Resistente a 30.000 flexões; Desgaste de 100mm³ em piso
abrasivo. Código de referência: 20F19 Linha Feminina

1

Par

R$ 0,00

20

Unid.

R$ 0,00

2

Caixa

R$ 0,00

7

Unid.

R$ 0,00

2

Unid.

R$ 0,00

Tamanho 38
Crie uma avaliação
Luva de borracha nitrílica, com forro em algodão flocado (DA-36.201) ou clorinada sem forro (DA-36.200), punho reto com 33 cm de comprimento.
Vantagens e Benefícios:
Alta resistência química. A borracha nitrílica oferece maior resistência à abrasão e higienização maximizando a relação custo versus benefício. Seu formato
anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Esta sensibilidade proporciona processos mais seguros e ágeis.
34

Recomendado para:
Manuseio de produtos químicos, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial
Normas Técnicas/Testes:
Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe
A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos
aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.Tamanho G -M
Luva de Procedimento Latex – Caixa 100 unid.
Descrição

35

• As luvas de procedimentos estão classificadas para a proteção do profissional nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção do
profissional de saúde, em geral, durante procedimentos médicos e de enfermagem. Use luvas sempre que existir a possibilidades de contato com sangue,
fluídos corporais, membranas mucosas, artigos sujos ou em procedimentos não invasivos.
• Após o uso remova e descarte as luvas em recipiente para resíduo infectante.
• Luvas em látex 100% natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL
• Superfície lisa
• Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao Látex. Caso ocorra irritações ou problemas
alérgicos procure atendimento médico.
Tamanho –G e M
Avental IMPERMEÁVEL

36

Avental frontal confeccionado em PVC, com forro em poliéster. Alça do mesmo tecido.
Cores: Preto ou Branco
Dimensões: 1,00x0,60 m ou 1,20x0,60 m
CA 18409
Cor branca
Tamanho - 3 G e 4 M
LUVAS TÉRMICA DESCRIÇÃO:
Luva de segurança para cozinha industrial em trabalhos com temperatura até 250°C.

37

CARACTERISTICAS:
• Com reforço de para-aramida 370 entre o polegar e o indicador;
• Confeccionada em aramida;
• Revestimento siliconizado na face interna do tecido;
• Punho de 20cm de comprimento em tecido brim tipo sol a sol, siliconizado na cor cinza;
• Forração destacável em matelassê (brim azul feltro) e costura em linha aramida.
Tamanho: 1 – G e 1 M

Máscara poeira
RESPIRADOR 9902 - PFF2
FABRICANTE: 3M | REF.: SPF99020 | CA 18684 | N.B.R | INMETRO BR230167
DESCRIÇÃO:
Respirador dobrável com dois painéis, sem válvula de exalação.
38

CARACTERISTICAS:
• Respiradores sem manutenção tipo peças semifaciais filtrantes (PFF2);
• No formato concha, mais anatômicos e que se ajustam melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada;
• Espuma nasal – Melhora vedação e aumenta conforto;
• Elásticos revestidos – Flexíveis e confortáveis;
• Solda frontal superior – Parte inferior se molda melhor ao queixo;
• Espuma nasal proporciona facilidade de vedação;

20

Unid.

R$ 0,00

10

Unid.

R$ 0,00

20

Unid.

R$ 0,00

CAPACETE ABA FRONTAL COM CATRACA E JUGULAR ELÁSTICA
FABRICANTE: MSA | REF.: SPF3118 | CA 498 | N.B.R | INMETRO
DESCRIÇÃO:
Capacete de Segurança de uso profissional aba frontal, com jugular elástica. Ref.: 3118.
39

CARACTERISTICAS:
• Suspensão Fas Trac III: composta por uma cinta dupla de poliamida, testeira absorvedora de suor e carneira com sistema de fixação tipo catraca;
• Catraca robusta e com formato anatômico, com movimento suave;
• Carneira maleável de plástico e prolongada na região da nuca para melhor fixação na cabeça;
• Possui fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;
• Aparador de suor.
ÓCULOS
| CA 32108
DESCRIÇÃO:
Óculos de segurança , capaz de antecipar as necessidades e exigências do mercado, relatívas ao conforto, estilo e proteção.

40

CARACTERISTICAS:
• Modelo com linhas agressivas;
• Esportivo elegante oferece uma adaptação ideal;
• Ponte do nariz macia e flexível, para máximo conforto;
• Material de borracha antialérgica;
• Proteção contra raios UV.
APLICAÇÃO:
Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais.

41

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA
DescriçãoComentários (0)
Nº do CA: 14235
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.
Dados Complementares
Marcação do CA:
Nas conchas
Referências:
3M Muffler
Cor:
Vermelho
Tamanho:
Único
Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E
II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.
Frequencia(Hz): 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000 NRRsf
Atenuação db: 14 19 26 37 31
30
29 21dB
Desvio

1

1 de RRRs
f 21 Db

R$ 0,00

3

Unid.

R$ 0,00

Padrão: 3 3 3 3 2
4
5
Avental unisex
DESCRIÇÃO:
_ Avental unisex com alças largas no pescoço e na cintura;
_ Bolso frontal;
_ Acabamento em viés.
42

TECIDO:
_ Avental confeccionado em Oxford (Oxford especial, de alta qualidade e toque macio);
_ 100% poliéster;
_ Não amassa com facilidade e seca rapidamente;
COR PRETO 3
Branco 3

Máscara descartável com tiras proteção tripla Descarpack tem a finalidade de proteção tanto da pessoa que está com a mascara quanto o paciente. Por sua
proteção tripla tem a capacidade de 99,8% de retenção Bacteriana. Atóxica e Antialérgica. – Caixa com 50 unidades
Características
MÁSCARA TRIPLA:
Material 100% Polipropileno
Hipoalergênica
Hidrorepelente
Não Inflamável
Clipe nasal revestido e de fácil ajuste
TRIPLA CAMADA:
Composta por 2 camadas externas de TNT 20 g/m² e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown 20g/m².
Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8% - Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT

43

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• A Máscara descartável simples é confeccionada em TNT – tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Dispõe lateralmente dois
elásticos do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários.
A máscara é confeccionada no estilo retangular, tamanho único, inteiramente em TNT, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica
pontilhada. No centro da máscara existem três pregas que se ajustam ao aumento ou diminuição do tamanho. Quando inteiramente aberta estas pregas
protegem desde o topo do nariz até a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais conhecidas e mantendo-as protegidas, porém
não é filtrante para as vias respiratórias naso-bucais.

2

Caixas

R$ 0,00

• APLICAÇÃO DE USO
Para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção
respiratória. Indicada para uso na área Gastronômica, Estética, Saúde e Industrial.
USO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO
Não requer cuidados específicos. É um produto descartável, de uso único. Apenas conservar em ambiente seco e ao abrigo de luz e calor. Não estéril e não
perecível.

SUBTOTAL:

R$ 0,00

PROCESSO 1554/2017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LUVAS

44

LUVA NITRÍLICA FORRADA DA 36101
Descrição
SPG36101
• Revestimento interno em flocos de algodão;
• Resistência a abrasão;
• Resistência ao corte por lâmina;
• Antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos;
• Comprimento: 33cm.
Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos.
TAMANHO G - 16 e 4 - M

20

Unid

R$ 0,00

BOTA SETE LÉGUAS PVC- CANO LONGO

45

CA 20614
Ideal para
Abatedouros, Açougues, Agricultura, Apiários, Câmaras frigoríficas, Construção civil, Cozinhas industriais, Fazendas produtoras de leite, Frigoríficos,
Hospitais, Indústrias alimentícias, Jardinagem, Laboratórios químicos, Laticínios, Lavouras, Lazer (uso doméstico), Pecuária, Postos de gasolina e
Restaurantes industriais
Material
PVC
• COR PRETA
• 3 - NÚMERO 40
• 3 - NÚMERO 41

6

Par

R$ 0,00

30

Unid

R$ 0,00

7

Par

R$ 0,00

6

Unid

R$ 0,00

6

Unid

R$ 0,00

MÁSCARAS
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Respirador 4485V - Contra Poeiras, Névoas, Fumos e Vapores Orgânicos
Respirador purificador de ar sem manutenção, descartável, tipo peça semi facial concha dobrável, PFF2-FBC; Feito em malha filtrante de polipropileno em
duas camadas, com tratamento eletrostático, sendo que a camada interna feito em filtro químico de baixa capacidade (carvão ativado); Válvula de exalação;
Possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço; Clipe metálico na ponte nasal para ajuste junto ao rosto do usuário; Testado e aprovado pelas
Normas da ABNT NBR 13698/1996 (peça semi facial filtrante), nível de eficiência de filtragem de 94%; Características e Aplicabilidade: Proteção das vias
respiratórias do usuário contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos;
SAPATO DE SEGURANÇA

47

Botina de Couro com Biqueira de Plástico
Botina de Segurança com elástico recoberto, modelo BLATT; Confeccionada em vaqueta curtida ao cromo; Possui palmilha de montagem em couro montada
pelo sistema STROBEL; Com biqueira plástica; Solado poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal; Testada e aprovada pela normas ABNT NBR
12594/1992 e NBR 12561/1992;
TAMANHO: 4- 40 e 3 - 41
ÓCULOS

48

Óculos Pomp Vision 3000 Lente Cinza Tratamento Anti-risco 3M
Óculos de segurança, modelo Vision; Constituído de um arco de náilon preto com um pino central e duas fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe
de um visor de policarbonato cinza com proteção lateral e apoio nasal na mesma peça; Possui tratamento anti-risco; As hastes são confeccionadas do mesmo
material do arco e são compostas de duas peças que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios; Características e aplicabilidades: Para proteção
dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa.

Avental impermeável
Avental IMPERMEÁVEL
Avental impermeável, tipo frontal;

49

Confeccionado em PVC com forro misto de algodão, espessura do tecido 0,33mm a 0,38mm;
Possui três tiras do mesmo tecido costuradas no avental;
Tamanho: 1,0 m de altura com 0,60m de largura;
Cores: Branco, Preto, Amarelo, Verde, Azul e Cinza;
Testado e aprovado pela Norma BS 3546:1977 no laboratório do IPT;
Características e aplicabilidades:
Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água;
Para higienização utilizar água e sabão neutro.
AMARELO
TAMANHO: 5 - G e 1 - M

CAPA DE CHUVA
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Capa de chuva impermeável; Confeccionada em 1 face com trama em nylon; Possui mangas compridas, capuz e fechamento por botões plásticos (diâmetro
de 15mm); Costuras eletrônicas; Espessura: 0,23mm a 0,28mm; Tamanhos: P, M e G; Cor: amarelo; Testada e aprovada pela norma BS 3546:1977 no
laboratório IPT. Características e aplicabilidades: Proteção contra respingos provenientes de operações com uso de água; Para higienização utilizar água e
sabão neutro.

6

Unid

R$ 0,00

12

Unid

R$ 0,00

AMARELO TAMANHO: 5- G e 1- M
LUVAS
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Luva de Raspa Soft
Luva de proteção, com reforço;
Confeccionada em raspa de couro do tipo 5 dedos com reforço na palma;
Possui tiras de reforço entre o polegar e o indicador e punho de segurança também em raspa;
Cano curto de 7cm de punho;
Testada e aprovada pelas Normas NBR 13712:1996; NBR 11030:1990; NBR 11054:1990; NBR 11057:1990; NBR 13335:1995; NBR 11055:1990; e
procedimento IP Nº 4.
Características e aplicabilidades:
Para proteção das mãos do usuário contra ação de agentes abrasivos e escoriantes;
Sem características de impermeabilidade;
Não recomendada para o uso onde existe a exposição de óleos e graxas, produtos químicos cáusticos e ácido emuso contínuo e concentrações agressivas
para a saúde;
Qualquer avaria na luva a mesma deve ser trocada.
TAMANHO 10- G e 2 M

SUBTOTAL:

R$ 0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R$ 0,00

Valor total por extenso:

• A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE, obrigatoriamente, nota(s) fiscal(is) eletrônica(s) [NF-e, em conformidade com a Resolução SEFAZ nº 266/2009].
Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura da ata, para apresentação de nova proposta e planilha, reajustadas em
conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.
DECLARAMOS que o preço ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de pessoal, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do Contrato.
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Os dados bancários de nossa empresa são:
Banco: ____________________________________
Agência: ___________________________________
Conta Corrente nº: ___________________________

Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação
e seus Anexos.

_____________________________ , ________ de ___________ de 2017.
Local

__________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
CPF nº _____________________________
Carimbo da empresa

