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Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

............................................................................................................................................................... ...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. .........................................................................................................

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

PAR 300,0000

Bota PVC Solado amareloBotina de segurança impermeável; Com forro,
confeccionada em Policloreto de Vinilia (PVC) injetado em uma só peça e massa
nitrílica de alta qualidade; Solado em PVC amarelo, expandido, injetado diretamente
no cabedal. Contém polímero plástico reforçado com PVC e massa nitrílica e
ranhuras 9,7 mm no salto; Em conformidade com a ISO 20344:2008 e ISO
20347:2008;
Comprimento do cano 26cm.

327691

PAR 800,0000

Botina de Couro - Confeccionada em couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0
mm linhas de espessura, Fechamento em elástico, forração em tecido não tecido
transpirável, palmilha de montagem em E.V.A fixada/costurada junto ao cabedal,
solado em PU Bi densidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado
diretamente ao cabedal. Produto contra agentes abrasivos e escoriantes e contra
choques elétricos.

244272

PAR 130,0000

Calçado Profissional Soft Works BB60 Tipo Babuche Crocs Antiderrapante CA
27921Calçado ocupacional tipo tamanco, confeccionado em EVA na cor preta, azul
marinho, branca, verde medicina, ameixa (lilás), rosa, vermelha e azul royal, com
solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico
com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao
óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.

328013

UNIDADE 200,0000
Capa de chuva - confeccionado em trevira na cor amarela, medindo 1,40 de
comprimento, fechamento frontal através de botões plásticos, costuras através de
solda eletrônica.

244284

UNIDADE 50,0000
Capacete de segurança azul - Capacete tipo boné em polietileno de alta densidade,
aprovado de acordo com a norma NBR 8221. Com aparador de Suor e regulagem
na carneira e jugular.

244295

UNIDADE 50,0000Carneira de suspensão para Capacete - em polipropileno de alta densidade.244306
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UNIDADE 30,0000
Cintos de segurança - tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de
poliéster, acolchoado na cintura e pernas, dotado de 05 fivelas sem pino, cinco
meia argola, um mosquetão oval, e cinco presilhas. Conforme descrito no CA

244317

UNIDADE 150,0000
Colete refletivo - 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.

244328

Unidade 30,0000
Cone de PVC rígido laranja e branco 75cmCone para sinalização e segurança,
injetado em PP (Polipropileno), numa única peça, fornecido em duas cores, contém
furo para passagem de fitas ou correntes e abertura no topo.

327989

Unidade 30,0000
Filtro com dois respiradoresCom adaptação para 2 filtros com opção para escolher
seu cartucho ideal de acordo com o contaminante do local.

3278310

CAIXA 10,0000
Fita zebrada - para Isolamento de Área (amarelo e preto). caixa com 10 pc de 30
metros cada.3278411

PAR 200,0000

Luva de acrilon - Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão tramado
com aramida revestida de borracha 100% nitrílica na palma e dedos, composta por
grânulos antiderrapantes e sistema de microcápsulas ativas que neutralizam
odores, punho Tecmix (fibras têxteis especiais) 100% elastizado, modelo clute.

2443612

PAR 100,0000
Luva de raspa cano longo - Luva de segurança confeccionado em raspa de boa
qualidade, tiras de reforço externo, e reforço entre polegar e indicador, punho 20 cm

2444013

UNIDADE 150,0000
Luva de vaqueta - confeccionada em vaqueta de boa qualidade 08/10 linhas, palma
e dorso, reforço de couro na palma, e reforço em couro vaqueta entre polegar e
indicador devidamente costurados.

2441714

CAIXA 20,0000

Máscara Descartável Profissional KN95 de Proteção Respiratória BrancaRespirador
purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem
válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de
fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada
filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra
sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da
peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. ESTE EQUIPAMENTO
DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

3280315

UNIDADE 3000,0000

Máscara filtradora azul - Respirador purificador de ar de segurança tipo peça semi
facial filtrante para partículas, com formato tipo dobrável, solda térmica em todo o
seu perímetro, apresentando lado externo na cor azul escura e interno (que fica em

2444316
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contato com a face do usuário) na cor branca. O respirador é composto
basicamente por dois painéis de não tecido e um meio filtrante em microfibras
sintéticas tratadas eletrostaticamente. Nas laterais da peça existem quatro grampos
metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos.
A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável,
utilizada para ajuste no septo nasal.

UNIDADE 10,0000
Máscara para soldador - Mascara de solda composta de escudo confeccionado em
polipropileno, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de
ajuste simples.

2444417

UNIDADE 25,0000
Máscara semi facial- Mascara respiratória semi facial purificadora de ar não
motorizada válvula com filtro químico para proteção de gases PFF2

2444518

UNIDADE 50,0000
Perneira de Bidim- Perneira de segurança confeccionada em tecido sintético (bidin),
três talas frontais de polipropileno e fechamento por soldagem eletrônica, modelo
curta, metatarso reforçado.

2444619

Unidade 5,0000
Placa de Sinal Cuidado Piso Molhado Port/inglIndicado Para Sinalização de Pisos
Molhados com Transito de Pessoas.

3279720

PAR 25,0000

Protetor auditivo tipo concha- Protetor auditivo tipo concha, constituído por 02
conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais,
atenuação mínima 20 DBS conforme descrito no CA.02 conchas em plástico,
apresentando almofadas de espuma em suas laterais, atenuação mínima 20 DBS
conforme descrito no CA.

2444821

Unidade 20,0000
Protetor auditivo tipo plug- silicone 3 m Cordão de polipropileno

3278522

Unidade 250,0000

Protetor Facial Face Shield com Suporte Nasal Anti RespingoTamanho
Large

Tipo de material
Polipropileno

Departamento Unisex-adult

3280223

UNIDADE 1200,0000

Protetor Solar – fator 50 UVA + UVB Balanceado: proteção UVA, preservando a
saúde e a regeneração natural da pele durante e após a exposição solar (previne o
envelhecimento precoce). Oferece alta proteção contra queimaduras solares.
Mínimo  250 ML

2445124

PAR 800,0000
Sapato de couro com elásticoSapato de segurança com fechamento em elástico
nas laterais e cano acolchoado. Confeccionado em raspa relax preta com3277625
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espessura de 18 a 20 linhas em tecido não-tecido. Biqueira em aço carbono,
espessura de 1,5 mm, pintura eletrostática anticorrosiva, resistente ao impacto de
200 J. Forro de gáspea e suador em tecido não-tecido de fibra curta com espessura
mínima de 1,9 mm. Palmilha de montagem em material sintético resinado com
espessura de 20 mm, costurada ao cabedal pelo sistema strobel. Palmilha de
limpeza em EUA antifungo, antibactéria, acabamento em tecido não tecido 3 mm de
espessura. O solado é constituído de duas camadas de poliuretano (Pu) expandido
bi-densidade, injetado diretamento no cabedal. De acordo com as Normas: ABNT
NBR 12561/1992 e ABNT NBR ISSO 20345/2015

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


