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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2022 
 

 
PREGÃO  Nº.  51/2022 
 
Aos 08 (Oito) dias do mês de Julho do ano de 2022 (Dois Mi l e Vinte e Um) nas 
dependências do Departamento de Licitações e Compras, situada na Rua Joaquim das 
Neves, nº 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito Marco 
Aurélio dos Santos Neves,  RG nº: 19.236.215 - X e CPF: 157.388.248–81 e  o 
Secretár io de Obras e Serviços Municipais, José Roberto da Silva ,  RG: 15.256.945-5 
e CPF: 015.146.358-10, após a homologação do resultado obt ido no Pregão Supra,  
RESOLVE ,  nos termos do art igo 15, da Lei n° 8.666/93,  REGISTRAR O(S) PREÇO(S)  
para eventual aquis ição de equipamentos de proteção individual (EPI) ,  em 
atendimento à, Secretar ia de Infraestrutura Urbana, Secretaria de Administração 
Geral,  Secretar ia de Assuntos Juríd icos,  Secretaria de Projetos Especia is, Convênios 
e Habitação, Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabi l idade, Secretar ia de Cultura e 
Turismo, Secretar ia de Esportes e Lazer, Secretar ia de Segurança Pública e Controle 
Urbano, Secretar ia de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Secretar ia de 
Transporte e Trânsito, Secretar ia de Assistência Social e Cidadania, Secretar ia de 
Obras, Secretar ia de Educação, e Secretaria de Saúde Medicina Preventiva, em 
conformidade com os lotes do Anexo I  deste instrumento oferecido pela seguinte 
empresa:  
 
 
Para os lotes que constam do Anexo I  foram registrados os preços ofertados pela 
empresa TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,  inscr ita no CNPJ 
sob n° 31.849.084/0001-66, com sede na Av. Industrial,  n° 780, Sala 2207, Campestre,  
Santo André, São Paulo, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) Markus 
Felipe de Sousa e Silva,  portador(a) da cédula de identidade RG nº 35.815.668-3 e 
CPF nº 358.899.568-41: 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1  O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS  para eventual aquis ição de 
equipamentos de proteção individual (EPI),  nas condições, especif icações técnicas e 
demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão supra.  
 
2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 .  A presente Ata de Registro de Preços terá val idade por 12 (doze) meses ,  contado 
a part ir  de sua assinatura. 
 
2.2.  A Administração Municipal não será obrigada a adquir ir o objeto desta Ata,  
podendo l ic itar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma 
das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o 
contraditór io e a ampla defesa. 
 
3. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço 
ofertado pela empresa signatária ,  consoante documentação pert inente anexa.  
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3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às d isposições 
contidas no art .  65, da Lei n° 8.666/93.  
 
3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles prat icados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados,  
cabendo ao Departamento de Lic itações e Compras promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores.  
 
3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
super ior ao preço prat icado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá 
convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao prat icado pelo mercado. 
 
3.4.1.  Frustrada a negociação, o fornecedor será l iberado do compromisso assumido. 
 
3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, os órgãos gerenciadores da Ata à Secretaria de Infraestrutura Urbana, 
Secretar ia de Administração Geral,  Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de 
Projetos Especiais,  Convênios e Habitação, Secretar ia do Meio Ambiente e 
Sustentabil idade, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Esportes e Lazer,  
Secretar ia de Segurança Públ ica e Controle Urbano, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico,  Socia l e Trabalho, Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretar ia de 
Assistência Social e Cidadania, Secretar ia de Obras, Secretaria de Educação, e 
Secretar ia de Saúde Medicina Prevent iva, com auxil io do Departamento de Lic i tação 
poderão:  
 
3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, conf irmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,  se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.  
 
3.6. Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Lic itações e Compras 
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
3.7. O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, 
de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele 
prat icados, condição indispensável para a cont inuidade da aquisição de equipamentos 
de proteção individual (EPI).  
 
4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
4.1. A aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI),  será real izada 
conforme o ANEXO I que faz parte integrante desta ata.   
 
4.2 .  Arcar com as despesas de f rete e demais encargos referentes à aquis ição de 
equipamentos de proteção individual (EPI).  
 
4.3 .  Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros,  
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo 
quaisquer h ipóteses expressas, f ica claro que mesmo havendo a f iscal ização ou 
acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das 
responsabil idades previstas no Edital.  
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4.4 .  Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços,  em 
compatibi l idade com as obr igações assumidas, todas as condições de habi li tação e 
qualif icação exigidas na Lic itação, nos termos do art igo 55, XII I  da Lei nº 8666/93. 
 
4.5 .   A inadimplência da lic itante, com referência aos encargos trabalhistas, f iscais e 
comerciais não transfere à Administração Públ ica a responsabil idade por  seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.  
 
4.6.  Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efet ivo atendimento do 
objeto l ic itado, tais como impostos, f rete, seguros, encargos trabalh istas,  
previdenciários, dentre outros.  
 
4.7 .  À Secretar ia sol ici tante caberá o recebimento do objeto e a verif icação de que 
foram cumpridos os termos, especif icações e demais exigências, dando-se em 
conformidade com o art .  73, inc. I I ,  da Lei nº.  8.666/93:  
 
a)  provisoriamente ,  pelo prazo de até 05 (cinco) dias, recebido(s) por servidores 
previamente designados, para acompanhamento e f iscalização, mediante car imbo na 
respect iva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos ver if icação posterior da conformidade 
do objeto com as exigências editalíc ias;  
 
b)  definitivamente ,  após 5 (cinco) dias do recebimento provisór io, através da 
ver if icação da qual idade e quant idade, para a conseqüente aceitação do objeto 
entregue. 
 
4.8 .  Constadas quaisquer irregular idades no material,  a Secretaria de Infraestrutura 
Urbana, Secretaria de Administração Geral,  Secretar ia de Assuntos Jur ídicos, 
Secretar ia de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, Secretar ia do Meio 
Ambiente e Sustentabil idade, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretar ia de Esportes 
e Lazer, Secretar ia de Segurança Pública e Controle Urbano, Secretar ia de 
Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Secretar ia de Transporte e Trânsito, 
Secretar ia de Assistência Social e Cidadania, Secretar ia de Obras, Secretar ia de 
Educação, e Secretaria de Saúde Medicina Preventiva, poderá: 
 
4.8.1.  Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especif icações exigidas, 
ou apresentar irregular idades, determinando-se a subst ituição ou a rescisão da Ata,  
sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
4.8.2 .  Determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença 
de material ou de parte, sem prejuízo das penal idades cabíveis.  
 
4.8.3.  As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata imediatamente 
após a not i f icação por escr ito, mant ido o preço inic ialmente contratado.  
 
4.8.4.  A recusa da detentora da Ata em atender à subst ituição levará à apl icação das 
sanções previstas por inadimplemento.  
 
4.9. O mater ial  deverá estar pronto para uso em conformidade com as normas de 
segurança.  
 
4.10. Correrão por conta da Detentora da Ata as despesas para efet ivo atendimento do 
objeto l ici tado, tais como impostos, f rete, seguros, e demais encargos trabalh istas,  
previdenciários, dentre outros.  
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4.11.  À Secretar ia de Infraestrutura Urbana, Secretar ia de Administração Geral,  
Secretar ia de Assuntos Jur ídicos, Secretar ia de Projetos Especiais, Convênios e 
Habitação, Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabil idade,  Secretar ia de Cultura e 
Turismo, Secretar ia de Esportes e Lazer, Secretar ia de Segurança Pública e Controle 
Urbano, Secretar ia de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, Secretar ia de 
Transporte e Trânsito, Secretar ia de Assistência Social e Cidadania, Secretar ia de 
Obras, Secretar ia de Educação, e Secretar ia de Saúde Medicina Prevent iva, receberá 
o objeto para ver if icação de que foram cumpridos os termos,  especif icações e demais 
exigências, dando-se em conformidade com o art .  73, inc. I I ,  da Lei nº.  8.666/93:  
  
4.12.  Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser entregues em até 10 
(dez) dias úteis, contados da data da autor ização de fornecimento, no Almoxarifado 
Central,  sito a Rua Pedro de Ol iveira, nº 106 - Vi la Sul Americana, CEP: 06397-085 -  
Carapicuíba/SP, de Segunda a Sexta-Feira, das 08h00min ás 16h30min, ou nos locais 
previamente informado pela Secretar ia requis itante em suas embalagens or ig inais 
devidamente protegidas, estando incluso no mesmo o frete, impostos e demais 
encargos f icando o Município isento de quaisquer responsabil idades.    
 
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1.  O pagamento será realizado com até 30 (tr inta) dias, contados a part i r do 
atestado de fornecimento expedido pela Secretar ia requisitante. 
 
5.2.  O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da 
detentora da Ata, conforme indicado em sua proposta.  
 
5.3.  Caso venha a ocorrer à necessidade de providências complementares por  parte 
da detentora da Ata, a f luência do prazo será interrompida, rein ic iando-se sua 
contagem a part ir da data do respect ivo cumprimento.  
 
5.4. Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de 
compensação f inanceira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para 
pagamento até a data de sua efetivação, calculados “pró rata” sobre o valor da Nota 
Fiscal/Fatura.  
 
6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1. A detentora da Ata  terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 
 
a) descumpr imento das condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não ret irada da respect iva nota de empenho de despesa, Autor ização de 
Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba, sem just if icat iva aceitável;  
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles 
prat icados no mercado; 
 
d) por razões de interesse públ ico.  
 
6.2 .  O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do diretor do 
Departamento de Lic itações e Compras.  
 
7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
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7.1. A detentora da Ata  poderá sol ic itar o cancelamento do seu registro de preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual,  decorrente de caso fortuito ou de força maior,  devidamente comprovado. 
 
7.2.  Serão considerados casos fortuitos ou de força maior,  para efei to de 
cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não apl icação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir,  quando vierem a afetar o 
fornecimento do objeto da l ic itação: 
 
a) greve geral;  
 
b) calamidade pública;  
 
c) interrupção dos meios de transportes; 
 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudic iais;  
  
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art .  393, do Código Civi l  
Brasi leiro (Lei nº 10.406/2002).  
 
7.2.1.  Os casos enumerados nesse subitem deverão ser sat isfatoriamente just if icados 
pela detentora da Ata .  
 
7.3.  Sempre que ocorrerem situações que impl iquem caso fortuito ou de força maior,  o 
fato deverá ser comunicado ao Departamento de Lic itações e Compras, em até 24 
(vinte e quatro) horas após a ocorrência.  
 
7.3.1. Caso não seja cumprido este prazo, o iníc io da ocorrência será considerado 
como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de sol ici tação de 
enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.  
 
8. DAS PENALIDADES 
 
8.1 São aplicáveis à Contratada as seguintes penal idades:  

 
8.1.1. Advertência;  

 
8.1.2. Multa;  
 
8.2. Se a Contratada apresentar documentação falsa, f izer declaração falsa ou 
cometer f raude f iscal,  falhar ou f raudar a entrega do material, proceder de forma 
in idônea, ou ainda,  se convocada dentro do prazo de val idade de sua proposta, não 
celebrar a assinatura do contrato e/ou prat icar quaisquer atos de natureza dolosa, dos 
quais decorram prejuízos ao interesse público, será declarada inidônea, nos termos da 
Lei  n° 8.666/93 estando impedida de contratar com a Administração Pública em geral,  
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabil i tação perante esta Prefeitura, sem prejuízo das multas e demais sanções 
previstas no edital e nesta ata.   
 
8.3. Pela inexecução total da obr igação, objeto da l ic i tação será aplicado multa de até 
20% (vinte por cento) do valor do mesmo; 
 
8.4. Pela inexecução parcial do contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez 
por cento) sobre o valor da parcela não cumprida;  
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8.5. O atraso na entrega do objeto da lici tação sujeitará a Contratada à multa de mora 
de 0,5% (meio por  cento) do valor da parcela em atraso,  por dia, até o 15° (décimo 
quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial da ata. 
 
8.6. A não observância das quant idades sol ici tadas pela Administração, ou ainda a 
entrega do material,  em desacordo com as especif icações constante do edital ou em 
níveis de qualidade inferior ao especif icado no contrato sujeitará a Contratada a multa 
no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de entrega, sem prejuízo 
da complementação de quantidades e/ou subst i tuição dos mater iais, e demais sanções 
apl icáveis.  
 
8.7. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 ( três) vezes no 
mesmo instrumento contratual ou de ato jur ídico análogo, bem como as faltas graves 
de impl iquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente suje itará a 
Contratada a suspensão temporária de part ic ipação em lici tação e impedimento de 
contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (c inco) anos. 
 
8.8.  As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas 
juntamente com as sanções de multa.  
 
8.9.  Para aplicação das penal idades descr itas acima será instaurado procedimento 
administrat ivo específ ico, sendo assegurado ao part icular o direito ao contraditór io e 
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.  
 
8.10.  As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do 
objeto do contrato.  
 
8.11. As penal idades aqui previstas são autônomas e suas apl icações cumulat ivas,  
serão regidas pelo art igo 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 
8.12. As sanções são independentes e a apl icação de uma não exclui a das outras. 
 
8.13.  O prazo para pagamento de multas será de 03 ( três) dias úteis, a contar da 
int imação da infratora, sob pena de inscrição do respect ivo valor como dívida at iva,  
sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. O vencimento da val idade da Ata de Registro de Preços não cessará as 
obr igações da detentora, de cumpr ir  as sol icitações de entrega do mater ial  até o 
término da respect iva data.  
 
9.2. A Administração não se obr igará a ut i l izar  a Ata de Registro de Preços, se 
durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos 
prat icados no mercado, nas mesmas especif icações e condições estabelecidas no 
Pregão que dá or igem a esta Ata. 
 
9.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do iníc io e incluir-
se-á o do vencimento. 
 
9.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições 
estabelecidas no Edita l e Anexos do Pregão que da or igem a esta Ata ,  bem como as 
normas cont idas na Lei n° 8.666/93.  
 
10. DO FORO 
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10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente 
Ata, f ica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais 
pr ivilegiados que sejam. 
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, l ida e achada conforme, vai assinada 
pelos representantes das partes.  
 
 

Carapicuíba, 08 de Julho de 2022. 
  
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA 

Marco Aurél io dos Santos Neves – Prefei to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA 

José Roberto da Silva  - Secretário de Obras e Serviços Municipais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 

Markus Felipe de Sousa e Silva - CONTRATADA 
 
Testemunhas:  
 
Nome:____________________________   Nome:____________________________ 
RG:______________________________   RG:______________________________ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI). 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A aquisição e equipamentos de proteção individual (EPI), se faz necessária para 
manter em condições de uso os espaços físicos nas Secretarias, proporcionando ambientes 
adequados para o desenvolvimento das atividades. 
 
3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTIDADES  

 
 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

3.1 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de segurança, constituídos de armação e 
visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com 
revestimento, com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal injetados do 
mesmo material. As hastes, do tipo espátula, confeccionadas do mesmo 
material do visor, possuem cinco fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são fixadas às extremidades do 
visor através de parafusos metálico. Na cor fumê. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 140 

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de segurança, constituídos de armação e 
visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com 
revestimento, com ponte, meia-proteção lateral e apoio nasal injetados do 
mesmo material. As hastes, do tipo espátula, confeccionadas do mesmo 
material do visor, possuem cinco fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são fixadas às extremidades do 
visor através de parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  191 

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: Óculos de proteção 
confeccionado em peça única em policarbonato de sobrepor, com 6 fendas 
laterais para ventilação e articulado com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 446 

3.4 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: Óculos de proteção 
confeccionado em peça única em policarbonato de sobrepor, com 6 fendas 
laterais para ventilação e articulado com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor fumê. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 415 
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LOTE 08 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

8.1 

CALÇA OPERADOR MOTOSERRA: Calça confeccionada em tecido 100% 
poliéster com costura em 8 camadas de fibra de proteção 360º interna 
também em poliéster. Deverá possuir passadores na cintura e meio elástico 
na parte traseira, com botão e zíper no fechamento frontal e um bolso na 
parte traseira superior esquerda. Deverá ser entregue na cor azul marinho e 
disponível nos tamanhos: P, M, G e GG. Fabricação conforme Norma Técnica 
ISO 11393-2:1999. Deverá apresentar desempenho Tipo “C” e Classe “1:20 
m/s”. Deverá apresentar no bolso traseiro o brasão oficial do município em 
forma de costura e colorido nas cores oficiais. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 40 

8.2 

BLUSÃO OPERADOR MOTOSERRA: Blusão confeccionada em tecido 100% 
poliéster resinado com tecido entrelaçado flexuoso de fi lamentos de poliéster 
nos ombros, superior do tórax e mangas, forro em poliéster e abertura frontal 
através de cinco botões de pressão. Deverá possuir gola e punhos na cor 
azul marinho e tórax superior e braços na cor laranja. Deverá possuir 
disponibilidade nos tamanhos: M, G, XG e XXG. Fabricação conforme Norma 
técnica ISO 11393-6:2007. Deverá apresentar desempenho Classe “0:16 m/s”. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e emitido pelo Ministério de 
Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 40 

8.3 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO M:  Macacão de segurança 
confeccionado em tecido 100% polietileno com elásticos na cintura, punhos, 
capuz e tornozelos, capuz composto por três peças, zíper na parte frontal do 
traje coberto por uma pala. Tamanho M. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 105 

8.4 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO G: Macacão de segurança 
confeccionado em tecido 100% polietileno com elásticos na cintura, punhos, 
capuz e tornozelos, capuz composto por três peças, zíper na parte frontal do 
traje coberto por uma pala. Tamanho G. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 105 

8.5 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO GG: Macacão de segurança 
confeccionado em tecido 100% polietileno com elásticos na cintura, punhos, 
capuz e tornozelos, capuz composto por três peças, zíper na parte frontal do 
traje coberto por uma pala. Tamanho GG. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 100 
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LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QT 

10.1 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó (amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho P. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 
 

CAIXA 3030 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó (amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho M. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 
 

CAIXA 3160 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó (amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho G. Deverá possuir Certificado de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CAIXA 3316 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva de segurança confeccionada em raspa 
com reforço interno em raspa na palma e reforço externo através de uma tira 
de raspa entre o polegar e o indicador. Com punho de 20 cm.  Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta comercial. 

PAR 790 

10.5 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO P: Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitríl ica na cor verde, com espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho P. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

520 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitríl ica na cor verde, com espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho M. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

 

860 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitríl ica na cor verde, com espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho G. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

 

1030 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitríl ica na cor verde, com espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 

 

 

 

PAR 

 

 

 

800 
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EN 3742:2014. Tamanho GG. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão 
com tratamento de silicone retardante a chamas 45 cm, impermeabilizante, 
forro destacável em duas camadas, uma de não tecido de fibra de poliéster e 
a outra em tecido de algodão com tratamento em silicone, l inha de aramida 
costurada em aviamento especial, modelo cinco dedos, de acordo com a 
norma ISO 11612:2018. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

151 

10.10 

LUVA TRICOTADA COM BANHO PARCIAL: Luva tricotada com banho 
parcial em látex, com 4 fios de algodão de alta qualidade, em uma só peça, 
sem costura, punho elástico, acabamento overloque, banho parcial em látex 
espalmado nas palmas, dedos e pontas dos dedos, para trabalhos leves, 
médios e pesados, manuseio de materiais e produtos secos sob temperatura 
ambiente e agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgamento e perfuração). 
Deverá atender as normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009 e BS EN 
388:2016 + A1:2018. Disponível nos tamanhos: 8, 9 e 10. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

 

 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

 

 

1070 

10.11 

LUVA DE MALHA PIGMENTADA: Luva tricotada com 4 fios de algodão de 
alta qualidade, em uma só peça, sem costura, punho elástico, acabamento 
overloque, com bolinhas de pigmentação na palma e face palmar dos dedos 
para melhor aderência para manuseio de peças lisas, metálicas ou não, ótima 
flexibilidade, sensibilidade, conforto e resistência. Tamanho Único. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

140 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 46 cm na cor verde com suporte textil e 
forro em algodão, punho reto, palma antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. Disponível nos tamanhos G e EG.  Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

PAR 

 

 

 

380 

 

10.13 

LUVA DE VAQUETA: Luva de segurança confeccionada em vaqueta do tipo 
petroleira curtida ao cromo na palma, disponível nos tamanhos: P, M e G, 
com tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador, com 
reforço interno na palma da mão, dorso confeccionado em vaqueta, elástico 
embutido no dorso para ajuste, costurada com linha de poliamida e 
comprimento total de 27 cm. Deverá atender a norma BS EN 420:2003 + 
A1:2009, BS EN 388:2016. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

PAR 440 

10.14 

LUVA MULTITATO, TAMANHO G: Luva de proteção confeccionada em fios 
de poliéster, com revestimento em poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá ter acabamento tricotado em elastano e 
costura em overloque. Deverá possuir os seguintes níveis de desempenho: 4 
- resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao 
rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

 

180 

10.15 
LUVA MULTITATO, TAMANHO GG: Luva de proteção confeccionada em fios 
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de poliéster, com revestimento em poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá ter acabamento tricotado em elastano e 
costura em overloque. Deverá possuir os seguintes níveis de desempenho: 4 
- resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao 
rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

 

160 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO P: Luva fabricada em borracha 
látex com espessura de no mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. 
Resistente a agentes químicos, agressivos, detergentes, sabões, amoníacos, 
álcoois, cetonas e ácidos orgânicos. Com forro e palma antiderrapante. 
Tamanho P. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação 
do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

    PAR 

 

 

 

 

820 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO M: Luva fabricada em borracha 
látex com espessura de no mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. 
Resistente a agentes químicos, agressivos, detergentes, sabões, amoníacos, 
álcoois, cetonas e ácidos orgânicos. Com forro e palma antiderrapante. 
Tamanho M. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação 
do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

PAR 

 

 

1220 

 

 

 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO G: Luva fabricada em borracha 
látex com espessura de no mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. 
Resistente a agentes químicos, agressivos, detergentes, sabões, amoníacos, 
álcoois, cetonas e ácidos orgânicos. Com forro e palma antiderrapante. 
Tamanho M. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e Certificado de Aprovação 
do equipamento juntamente com a proposta comercial. 

 

 

 

PAR 

 

 

 

1120 

10.19 

LUVA DE MALHA DE AÇO: Luva confeccionada em malha de aço 100% inox 
para uso na área alimentícia. Com Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PÇ 

 

 

65 

10.20 

LUVA ANTIESTÁTICA: Luva de segurança confeccionada em fios de nylon e 
fios de carbono. Deverá possuir banho em poliuretano nas pontas dos dedos, 
punho tricotado com elástico e acabamento em overloque. Com tratamento 
antiestático. Na cor cinza. Disponível nos tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 10. Deverá 
atender as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016. 
Com Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar Certificado de Aprovação do equipamento 
juntamente com a proposta comercial. 

PAR 

 

 

 

 

75 

 
 

LOTE 13 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

13.1 

Cinta lombar EPI segurança faixa ergonômica. Características adicionais: 
fornece apoio firme nas costas sem afetar os movimentos, lavável, material 
elástico, poliéster e poliamida. Suspensório cruzado nas costas, elástico com 
regulador de tamanho, costura em nylon de alta resistência, velcro de máxima 
aderência. Atender as normas nacionais e internacionais de segurança. 
Medida aproximada 92-101cm aproximadamente. Tamanho M. 

PÇ 20 

13.2 

Cinta lombar EPI segurança faixa ergonômica. Características adicionais: 
fornece apoio firme nas costas sem afetar os movimentos, lavável, material 
elástico, poliéster e poliamida. Suspensório cruzado nas costas, elástico com 
regulador de tamanho, costura em nylon de alta resistência, velcro de máxima 

PÇ 20 
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aderência. Atender as normas nacionais e internacionais de segurança. 
Medida aproximada 102-114cm aproximadamente. Tamanho G. 

 
 

4. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
4.1. Os equipamentos de proteção individual (EPI), devem ser entregues em até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da autorização de fornecimento, no Almoxarifado Central, sito a 
Rua Pedro de Oliveira, nº 106 - Vila Sul Americana, CEP: 06397-085 - Carapicuíba/SP, de 
Segunda a Sexta-Feira, das 08h00min ás 16h30min, ou nos locais previamente informado 
pela Secretaria requisitante em suas embalagens originais devidamente protegidas, estando 
incluso no mesmo o frete, impostos e demais encargos ficando o Município isento de 
quaisquer responsabilidades.    
 
5. VIGÊNCIA DA ATA 
 
5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.  
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PROPOSTA PP 51/22 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor 
incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 11 R$16,62 R$ 182,82 Danny 

VALOR TOTAL R$ 182,82   
 
 
 
 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  06 R$ 10,64 R$ 63,84 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 63,84  
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  40 R$ 10,64 R$ 425,60 
Super 

Safety 

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor 
incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 20 R$16,62 R$ 332,40 Danny 

VALOR TOTAL R$ 758,00  

 
 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  05 R$ 10,64 R$ 53,20 
Super 

Safety 
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3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor 
incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 05 R$16,62 R$ 83,10 Danny 

3.4 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor fumê. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 05 R$ 19,57 R$ 97,85 Danny 

VALOR TOTAL R$ 234,15  

 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  10 R$ 10,64 R$ 106,40 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 106,40  
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SECRETARIA DE OBRAS 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em 
peça única em policarbonato de sobrepor, 
com 6 fendas laterais para ventilação e 
articulado com finos plásticos. Deverá 
atender a Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. 
Cor incolor. Deverá possuir Certificado 
de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 300 R$16,62 R$ 4.986,00 Danny 

3.4 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em 
peça única em policarbonato de sobrepor, 
com 6 fendas laterais para ventilação e 
articulado com finos plásticos. Deverá 
atender a Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. 
Cor fumê. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 300 R$ 19,57 R$ 5.871,00 Danny 

VALOR TOTAL R$ 10.857,00  

 
 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  20 R$ 10,64 R$ 212,80 
Super 

Safety 

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 

PÇ 10 R$16,62 R$ 166,20 Danny 
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com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor 
incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

3.4 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor fumê. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 10 R$ 19,57 R$ 195,70 Danny 

VALOR TOTAL R$ 574,70  
 
 
 

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAÇÃO 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.1 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor fumê. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 20 R$ 10,15 R$ 203,00 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 203,00  
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SECRETRIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.1 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor fumê. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 20 R$ 10,15 R$ 203,00 
Super 

Safety 

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  10 R$ 10,64 R$ 106,40 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 309,40  
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SECRETARIA DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA 

            LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA  

3.1 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor fumê. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ 100 R$ 10,15 R$ 1.015,00 
Super 

Safety 

3.2 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Óculos de 
segurança, constituídos de armação e visor 
confeccionados em uma única peça de 
policarbonato incolor com revestimento, 
com ponte, meia-proteção lateral e apoio 
nasal injetados do mesmo material. As 
hastes, do tipo espátula, confeccionadas do 
mesmo material do visor, possuem cinco 
fendas e borracha preta maleável na parte 
central da ponta das hastes. As hastes são 
fixadas às extremidades do visor através de 
parafusos metálico. Na cor incolor. Deverá 
possuir Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

PÇ  100 R$ 10,64 R$ 1.064,00 
Super 

Safety 

3.3 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor 
incolor. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério 
de Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 100 R$ 16,62 R$ 1.662,00 Danny 

3.4 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: 
Óculos de proteção confeccionado em peça 
única em policarbonato de sobrepor, com 6 
fendas laterais para ventilação e articulado 
com finos plásticos. Deverá atender a 
Norma ANSI/ISEA Z 87.1-2015. Cor fumê. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 

PÇ 100 R$ 19,57 R$ 1.957,00 Danny 
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e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

VALOR TOTAL R$ 5.698,00  
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ R$ 18.987,31 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E 
OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) 
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SISTENTABILIDADE 

            LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

8.1 

CALÇA OPERADOR MOTOSERRA: Calça 
confeccionada em tecido 100% poliéster com 
costura em 8 camadas de fibra de proteção 
360º interna também em poliéster. Deverá 
possuir passadores na cintura e meio 
elástico na parte traseira, com botão e zíper 
no fechamento frontal e um bolso na parte 
traseira superior esquerda. Deverá ser 
entregue na cor azul marinho e disponível 
nos tamanhos: P, M, G e GG. Fabricação 
conforme Norma Técnica ISO 11393-2:1999. 
Deverá apresentar desempenho Tipo “C” e 
Classe “1:20 m/s”. Deverá apresentar no 
bolso traseiro o brasão oficial do município 
em forma de costura e colorido nas cores 
oficiais. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de 
Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 30 
R$ 

364,14 
R$ 10.924,20 Tecmater 

8.2 

 

BLUSÃO OPERADOR MOTOSERRA: Blusão 
confeccionada em tecido 100% poliéster 
resinado com tecido entrelaçado flexuoso de 
filamentos de poliéster nos ombros, superior 
do tórax e mangas, forro em poliéster e 
abertura frontal através de cinco botões de 
pressão. Deverá possuir gola e punhos na 
cor azul marinho e tórax superior e braços na 
cor laranja. Deverá possuir disponibilidade 
nos tamanhos: M, G, XG e XXG. Fabricação 
conforme Norma técnica ISO 11393-6:2007. 
Deverá apresentar desempenho Classe “0:16 
m/s”. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de 
Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 30 
R$ 

362,37 
R$ 10.871,10 Prostspray 

VALOR TOTAL R$ 21.795,30  
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SECRETARIA DE OBRAS 

            LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

8.3 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO M:  
Macacão de segurança confeccionado em 
tecido 100% polietileno com elásticos na 
cintura, punhos, capuz e tornozelos, capuz 
composto por três peças, zíper na parte 
frontal do traje coberto por uma pala. 
Tamanho M. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido 
pelo Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – CA 
e Catálogo Técnico. 

PÇ 100 R$ 39,48 R$ 3.948,00 Dupont 

8.4 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO G: 
Macacão de segurança confeccionado em 
tecido 100% polietileno com elásticos na 
cintura, punhos, capuz e tornozelos, capuz 
composto por três peças, zíper na parte 
frontal do traje coberto por uma pala. 
Tamanho G. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido 
pelo Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – CA 
e Catálogo Técnico. 

PÇ 100 R$ 38,67 R$ 3.867,00 Dupont 

8.5 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO 
GG: Macacão de segurança confeccionado 
em tecido 100% polieti leno com elásticos 
na cintura, punhos, capuz e tornozelos, 
capuz composto por três peças, zíper na 
parte frontal do traje coberto por uma pala. 
Tamanho GG. Deverá atender as normas 
ISO 16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido 
pelo Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – CA 
e Catálogo Técnico. 

PÇ 100 R$ 38,89 R$ 3.889,00 Dupont 

VALOR TOTAL R$ 11.704,00  
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 

            LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

8.1 

CALÇA OPERADOR MOTOSERRA: Calça 
confeccionada em tecido 100% poliéster com 
costura em 8 camadas de fibra de proteção 
360º interna também em poliéster. Deverá 
possuir passadores na cintura e meio 
elástico na parte traseira, com botão e zíper 
no fechamento frontal e um bolso na parte 
traseira superior esquerda. Deverá ser 
entregue na cor azul marinho e disponível 
nos tamanhos: P, M, G e GG. Fabricação 
conforme Norma Técnica ISO 11393-2:1999. 
Deverá apresentar desempenho Tipo “C” e 
Classe “1:20 m/s”. Deverá apresentar no 
bolso traseiro o brasão oficial do município 
em forma de costura e colorido nas cores 
oficiais. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de 
Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 10 
R$ 

364,14 
R$ 3.641,40 Tecmater 

8.2 

 

BLUSÃO OPERADOR MOTOSERRA: Blusão 
confeccionada em tecido 100% poliéster 
resinado com tecido entrelaçado flexuoso de 
filamentos de poliéster nos ombros, superior 
do tórax e mangas, forro em poliéster e 
abertura frontal através de cinco botões de 
pressão. Deverá possuir gola e punhos na 
cor azul marinho e tórax superior e braços na 
cor laranja. Deverá possuir disponibil idade 
nos tamanhos: M, G, XG e XXG. Fabricação 
conforme Norma técnica ISO 11393-6:2007. 
Deverá apresentar desempenho Classe “0:16 
m/s”. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo Ministério de 
Trabalho e Emprego. Deverá entregar 
juntamente com a proposta comercial o 
Certificado de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

PÇ 10 
R$ 

362,37 
R$ 3.623,70 Prostspray 

VALOR TOTAL R$ 7.265,10  
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SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 

            LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

8.3 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO M:  
Macacão de segurança confeccionado em 
tecido 100% polietileno com elásticos na 
cintura, punhos, capuz e tornozelos, capuz 
composto por três peças, zíper na parte 
frontal do traje coberto por uma pala. 
Tamanho M. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido 
pelo Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – CA e 
Catálogo Técnico. 

PÇ 05 R$ 39,48 R$ 197,40 Dupont 

8.4 

MACACÃO DE PROTEÇÃO, TAMANHO G: 
Macacão de segurança confeccionado em 
tecido 100% polietileno com elásticos na 
cintura, punhos, capuz e tornozelos, capuz 
composto por três peças, zíper na parte 
frontal do traje coberto por uma pala. 
Tamanho G. Deverá atender as normas ISO 
16602:2007 + A1: 2012. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e emitido 
pelo Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – CA e 
Catálogo Técnico. 

PÇ 05 R$ 38,67 R$ 193,35 Dupont 

VALOR TOTAL R$ 390,75  
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ R$ 41.155,15 (QUARENTA E UM MIL CENTO E 
CINQUENTA E CINCO CENTAVOS E QUINZE CENTAVOS) 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho M. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 30 R$ 72,30 R$ 2.169,00 Medix 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho G. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente com 
a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 50 R$ 72,30 R$ 3.615,00 Medix 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão com 
tratamento de silicone retardante a chamas 
45 cm, impermeabilizante, forro destacável 
em duas camadas, uma de não tecido de 
fibra de poliéster e a outra em tecido de 
algodão com tratamento em silicone, linha de 
aramida costurada em aviamento especial, 
modelo cinco dedos, de acordo com a norma 
ISO 11612:2018. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 178,61 R$ 1.786,10 Rio 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta do tipo petroleira 
curtida ao cromo na palma, disponível nos 
tamanhos: P, M e G, com tira de reforço 
externo em vaqueta entre o polegar e o 
indicador, com reforço interno na palma da 
mão, dorso confeccionado em vaqueta, 
elástico embutido no dorso para ajuste, 
costurada com linha de poliamida e 
comprimento total de 27 cm. Deverá atender 
a norma BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 
388:2016. Com Certificado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do equipamento 
juntamente com a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 33,91 R$ 339,10 Valcan 

VALOR TOTAL R$ 7.909,20  
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SECRETARIA DE ASSUSNTOS JURIDICOS 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão com 
tratamento de silicone retardante a chamas 
45 cm, impermeabilizante, forro destacável 
em duas camadas, uma de não tecido de 
fibra de poliéster e a outra em tecido de 
algodão com tratamento em silicone, linha 
de aramida costurada em aviamento 
especial, modelo cinco dedos, de acordo 
com a norma ISO 11612:2018. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 06 R$ 178,61 R$ 1.071,66 Rio 

VALOR TOTAL R$ 1.071,66  
 
 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.1 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho P. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 25 R$ 72,30 R$ 1.807,50 Medix 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho M. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 25 R$ 72,30 R$ 1.807,50 Medix 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho G. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 

CX 30 R$ 72,30 R$ 2.169,00 Medix 
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com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

10.5 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO P: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 15,84 R$ 158,40 Volk 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 20 R$ 15,84 R$ 316,80 Volk 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 20 R$ 15,84 R$ 316,80 Volk 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 

PAR 20 R$ 15,84 R$ 316,80 Volk 
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Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão com 
tratamento de silicone retardante a chamas 
45 cm, impermeabilizante, forro destacável 
em duas camadas, uma de não tecido de 
fibra de poliéster e a outra em tecido de 
algodão com tratamento em silicone, linha 
de aramida costurada em aviamento 
especial, modelo cinco dedos, de acordo 
com a norma ISO 11612:2018. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 178,61 R$ 1.786,10 Rio 

10.10 

LUVA TRICOTADA COM BANHO 
PARCIAL: Luva tricotada com banho 
parcial em látex, com 4 fios de algodão de 
alta qualidade, em uma só peça, sem 
costura, punho elástico, acabamento 
overloque, banho parcial em látex 
espalmado nas palmas, dedos e pontas dos 
dedos, para trabalhos leves, médios e 
pesados, manuseio de materiais e produtos 
secos sob temperatura ambiente e agentes 
mecânicos (abrasão, corte, rasgamento e 
perfuração). Deverá atender as normas 
técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009 e BS 
EN 388:2016 + A1:2018. Disponível nos 
tamanhos: 8, 9 e 10. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 31,02 R$ 620,40 Proteplus

10.11 

LUVA DE MALHA PIGMENTADA: Luva 
tricotada com 4 fios de algodão de alta 
qualidade, em uma só peça, sem costura, 
punho elástico, acabamento overloque, 
com bolinhas de pigmentação na palma e 
face palmar dos dedos para melhor 
aderência para manuseio de peças lisas, 
metálicas ou não, ótima flexibilidade, 
sensibilidade, conforto e resistência. 
Tamanho Único. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 6,78 R$ 135,60 Proteplus

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
P: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 

PAR 100 R$ 10,24 R$ 1.024,00 Volk 
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agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
M: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 100 R$ 10,24 R$ 1.024,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
G: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 100 R$ 10,24 R$ 1.024,00 Volk 

10.19 

LUVA DE MALHA DE AÇO: Luva 
confeccionada em malha de aço 100% inox 
para uso na área alimentícia. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PÇ 05 R$ 429,30 R$ 2.146,50 Leal 

10.20 

LUVA ANTIESTÁTICA: Luva de segurança 
confeccionada em fios de nylon e fios de 
carbono. Deverá possuir banho em 
poliuretano nas pontas dos dedos, punho 
tricotado com elástico e acabamento em 
overloque. Com tratamento antiestático. Na 
cor cinza. Disponível nos tamanhos: 6, 7, 
8, 9 e 10. Deverá atender as normas 
técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS 
EN 388:2016. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
Certificado de Aprovação do equipamento 
juntamente com a proposta comercial. 

PAR 05 R$ 75,00 R$ 375,00 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 15.028,40  
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva de 
segurança confeccionada em raspa com 
reforço interno em raspa na palma e 
reforço externo através de uma tira de 
raspa entre o polegar e o indicador. Com 
punho de 20 cm.  Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 25,35 R$ 253,50 Teknoluvas 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão com 
tratamento de silicone retardante a chamas 
45 cm, impermeabilizante, forro destacável 
em duas camadas, uma de não tecido de 
fibra de poliéster e a outra em tecido de 
algodão com tratamento em silicone, linha 
de aramida costurada em aviamento 
especial, modelo cinco dedos, de acordo 
com a norma ISO 11612:2018. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 05 
R$ 

178,61 
R$ 893,05 Rio 

10.11 

LUVA DE MALHA PIGMENTADA: Luva 
tricotada com 4 fios de algodão de alta 
qualidade, em uma só peça, sem costura, 
punho elástico, acabamento overloque, 
com bolinhas de pigmentação na palma e 
face palmar dos dedos para melhor 
aderência para manuseio de peças lisas, 
metálicas ou não, ótima flexibilidade, 
sensibilidade, conforto e resistência. 
Tamanho Único. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 6,78 R$ 135,60 Proteplus 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
P: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 
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a proposta comercial. 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
M: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
G: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 

VALOR TOTAL R$ 1.589,35  
 
 
 

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.1 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho P. Deverá possuir Certificado 
de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 05 R$ 72,30 R$ 361,50 Medix 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho M. Deverá possuir Certificado 
de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 

CX 05 R$ 72,30 R$ 361,50 Medix 
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proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho G. Deverá possuir Certificado 
de Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 05 R$ 72,30 R$ 361,50 Medix 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva 
de segurança confeccionada em raspa 
com reforço interno em raspa na palma 
e reforço externo através de uma tira de 
raspa entre o polegar e o indicador. 
Com punho de 20 cm.  Com Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 30 R$ 25,35 R$ 760,50 Teknoluvas 

10.5 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO P: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 15,84 R$ 158,40 Volk 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 

PAR 10 R$ 15,84 R$ 158,40 Volk 
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equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 15,84 R$ 158,40 Volk 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 15,84 R$ 158,40 Volk 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão 
com tratamento de silicone retardante a 
chamas 45 cm, impermeabilizante, forro 
destacável em duas camadas, uma de 
não tecido de fibra de poliéster e a outra 
em tecido de algodão com tratamento 
em silicone, linha de aramida costurada 
em aviamento especial, modelo cinco 
dedos, de acordo com a norma ISO 
11612:2018. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 10 R$ 178,61 R$ 1.786,10 Rio 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 46 
cm na cor verde com suporte textil e 
forro em algodão, punho reto, palma 
antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. 
Disponível nos tamanhos G e EG.  Com 

PAR 10 R$ 27,80 R$ 278,00 Volk 



                                      Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria da Fazenda                                                                                                                             

Departamento de Licitações e Compras 
   

  35 
Pregão Presencial nº 51/2022 - Processo Administrativo nº. 2277/2022 – Ata 90/22  

compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 - Ramal 5442 
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil 

Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de 
segurança confeccionada em vaqueta 
do tipo petroleira curtida ao cromo na 
palma, disponível nos tamanhos: P, M e 
G, com tira de reforço externo em 
vaqueta entre o polegar e o indicador, 
com reforço interno na palma da mão, 
dorso confeccionado em vaqueta, 
elástico embutido no dorso para ajuste, 
costurada com linha de poliamida e 
comprimento total de 27 cm. Deverá 
atender a norma BS EN 420:2003 + 
A1:2009, BS EN 388:2016. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 33,91 R$ 339,10 Valcan 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO P: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO M: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO G: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 

PAR 10 R$ 10,24 R$ 102,40 Volk 
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mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

VALOR TOTAL R$ 5.189,00  
 
 

 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva 
de segurança confeccionada em raspa 
com reforço interno em raspa na palma 
e reforço externo através de uma tira de 
raspa entre o polegar e o indicador. 
Com punho de 20 cm.  Com Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 100 R$ 25,35 R$ 2.535,00 Teknoluvas 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 30 R$ 15,84 R$ 475,20 Volk 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 

PAR 50 R$ 15,84 R$ 792,00 Volk 
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388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, sem 
forro e com antiderrapante na palma e 
face palmar dos dedos, punho com 
virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 15,84 R$ 316,80 Volk 

10.10 

LUVA TRICOTADA COM BANHO 
PARCIAL: Luva tricotada com banho 
parcial em látex, com 4 fios de algodão 
de alta qualidade, em uma só peça, sem 
costura, punho elástico, acabamento 
overloque, banho parcial em látex 
espalmado nas palmas, dedos e pontas 
dos dedos, para trabalhos leves, médios 
e pesados, manuseio de materiais e 
produtos secos sob temperatura 
ambiente e agentes mecânicos 
(abrasão, corte, rasgamento e 
perfuração). Deverá atender as normas 
técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009 e 
BS EN 388:2016 + A1:2018. Disponível 
nos tamanhos: 8, 9 e 10. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 50 R$ 31,02 R$ 1.551,00 Proteplus 

10.11 

LUVA DE MALHA PIGMENTADA: Luva 
tricotada com 4 fios de algodão de alta 
qualidade, em uma só peça, sem 
costura, punho elástico, acabamento 
overloque, com bolinhas de 
pigmentação na palma e face palmar 
dos dedos para melhor aderência para 
manuseio de peças lisas, metálicas ou 
não, ótima flexibilidade, sensibil idade, 
conforto e resistência. Tamanho Único. 

PAR 100 R$ 6,78 R$ 678,00 Proteplus 
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Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 46 
cm na cor verde com suporte textil e 
forro em algodão, punho reto, palma 
antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. 
Disponível nos tamanhos G e EG.  Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 27,80 R$ 556,00 Volk 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de 
segurança confeccionada em vaqueta 
do tipo petroleira curtida ao cromo na 
palma, disponível nos tamanhos: P, M e 
G, com tira de reforço externo em 
vaqueta entre o polegar e o indicador, 
com reforço interno na palma da mão, 
dorso confeccionado em vaqueta, 
elástico embutido no dorso para ajuste, 
costurada com linha de poliamida e 
comprimento total de 27 cm. Deverá 
atender a norma BS EN 420:2003 + 
A1:2009, BS EN 388:2016. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 50 R$ 33,91 R$ 1.695,50 Valcan 

10.14 

LUVA MULTITATO, TAMANHO G: Luva 
de proteção confeccionada em fios de 
poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá ter 
acabamento tricotado em elastano e 
costura em overloque. Deverá possuir 
os seguintes níveis de desempenho: 4 - 
resistência à abrasão; 1 - resistência ao 
corte por lâmina; 2 - resistência ao 
rasgamento; 1 - resistência à perfuração 
por punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 30 R$ 15,76 R$ 472,80 Proteplus 

10.15 
LUVA MULTITATO, TAMANHO GG: 

PAR 10 R$ 15,76 R$ 157,60 Proteplus 
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Luva de proteção confeccionada em fios 
de poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá ter 
acabamento tricotado em elastano e 
costura em overloque. Deverá possuir 
os seguintes níveis de desempenho: 4 - 
resistência à abrasão; 1 - resistência ao 
corte por lâmina; 2 - resistência ao 
rasgamento; 1 - resistência à perfuração 
por punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO P: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 30 R$ 10,24 R$ 307,20 Volk 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO M: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO G: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 
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Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.20 

LUVA ANTIESTÁTICA: Luva de 
segurança confeccionada em fios de 
nylon e fios de carbono. Deverá possuir 
banho em poliuretano nas pontas dos 
dedos, punho tricotado com elástico e 
acabamento em overloque. Com 
tratamento antiestático. Na cor cinza. 
Disponível nos tamanhos: 6, 7, 8, 9 e 
10. Deverá atender as normas técnicas 
BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 
388:2016. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 75,00 R$ 1.500,00 Super Safety

VALOR TOTAL R$ 12.061,10  
 
 

 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.1 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança 
para procedimento não cirúrgico, 
látex, lisa, ambidestra, não estéril, 
com pó. 100% em borracha natural 
de látex com pó (amido de milho). 
Caixa com 50 pares. Tamanho P. 
Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 2.000 R$ 72,30 R$ 144.600,00 Medix 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança 
para procedimento não cirúrgico, 
látex, lisa, ambidestra, não estéril, 
com pó. 100% em borracha natural 
de látex com pó (amido de milho). 
Caixa com 50 pares. Tamanho M. 
Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 2.000 R$ 72,30 R$ 144.600,00 Medix 



                                      Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria da Fazenda                                                                                                                             

Departamento de Licitações e Compras 
   

  41 
Pregão Presencial nº 51/2022 - Processo Administrativo nº. 2277/2022 – Ata 90/22  

compras@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 - Ramal 5442 
Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança 
para procedimento não cirúrgico, 
látex, lisa, ambidestra, não estéril, 
com pó. 100% em borracha natural 
de látex com pó (amido de milho). 
Caixa com 50 pares. Tamanho G. 
Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. 
Deverá entregar juntamente com a 
proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 2.000 R$ 72,30 R$ 144.600,00 Medix 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  
Luva de segurança confeccionada 
em raspa com reforço interno em 
raspa na palma e reforço externo 
através de uma tira de raspa entre o 
polegar e o indicador. Com punho de 
20 cm.  Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e 
Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 50 R$ 25,35 R$ 1.267,50 Teknoluvas 

VALOR TOTAL R$ 435.067,50  
 
 

SECRETARIA DE OBRAS 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho M. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado 
de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

CX 100 R$ 72,30 R$ 7.230,00 Medix 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho G. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado 

CX 200 R$ 72,30 R$ 1.4460,00 Medix 
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de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva 
de segurança confeccionada em raspa 
com reforço interno em raspa na palma 
e reforço externo através de uma tira 
de raspa entre o polegar e o indicador. 
Com punho de 20 cm.  Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 500 R$ 25,35 R$ 12.675,00 Teknoluvas 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho M. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 300 R$ 15,84 R$ 4.752,00 Volk 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho G. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 300 R$ 15,84 R$ 4.752,00 Volk 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: 
Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-

PAR 200 R$ 15,84 R$ 3.168,00 Volk 
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1:2003, EN 3742:2014. Tamanho GG. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão 
com tratamento de silicone retardante 
a chamas 45 cm, impermeabilizante, 
forro destacável em duas camadas, 
uma de não tecido de fibra de poliéster 
e a outra em tecido de algodão com 
tratamento em sil icone, linha de 
aramida costurada em aviamento 
especial, modelo cinco dedos, de 
acordo com a norma ISO 11612:2018. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 10 R$ 178,61 R$ 1.786,10 Rio 

10.10 

LUVA TRICOTADA COM BANHO 
PARCIAL: Luva tricotada com banho 
parcial em látex, com 4 fios de algodão 
de alta qualidade, em uma só peça, 
sem costura, punho elástico, 
acabamento overloque, banho parcial 
em látex espalmado nas palmas, 
dedos e pontas dos dedos, para 
trabalhos leves, médios e pesados, 
manuseio de materiais e produtos 
secos sob temperatura ambiente e 
agentes mecânicos (abrasão, corte, 
rasgamento e perfuração). Deverá 
atender as normas técnicas: BS EN 
420:2003 + A1:2009 e BS EN 388:2016 
+ A1:2018. Disponível nos tamanhos: 
8, 9 e 10. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 1.000 R$ 31,02 R$ 31.020,00 Proteplus 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 
46 cm na cor verde com suporte textil 
e forro em algodão, punho reto, palma 
antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. 
Disponível nos tamanhos G e EG.  
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 200 R$ 27,80 R$ 5.560,00 Volk 
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10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de 
segurança confeccionada em vaqueta 
do tipo petroleira curtida ao cromo na 
palma, disponível nos tamanhos: P, M 
e G, com tira de reforço externo em 
vaqueta entre o polegar e o indicador, 
com reforço interno na palma da mão, 
dorso confeccionado em vaqueta, 
elástico embutido no dorso para 
ajuste, costurada com linha de 
poliamida e comprimento total de 27 
cm. Deverá atender a norma BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 100 R$ 33,91 R$ 3.391,00 Valcan 

10.14 

LUVA MULTITATO, TAMANHO G: 
Luva de proteção confeccionada em 
fios de poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá 
ter acabamento tricotado em elastano 
e costura em overloque. Deverá 
possuir os seguintes níveis de 
desempenho: 4 - resistência à 
abrasão; 1 - resistência ao corte por 
lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 
1 - resistência à perfuração por 
punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 100 R$ 15,76 R$ 1.576,00 Proteplus 

10.15 

LUVA MULTITATO, TAMANHO GG: 
Luva de proteção confeccionada em 
fios de poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá 
ter acabamento tricotado em elastano 
e costura em overloque. Deverá 
possuir os seguintes níveis de 
desempenho: 4 - resistência à 
abrasão; 1 - resistência ao corte por 
lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 
1 - resistência à perfuração por 
punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho GG. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 

PAR 100 R$ 15,76 R$ 1.576,00 Proteplus 
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e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO P: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 500 R$ 10,24 R$ 5.120,00 Volk 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO M: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 800 R$ 10,24 R$ 8.192,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO G: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 800 R$ 10,24 R$ 8.192,00 Volk 

VALOR TOTAL R$ 113.450,10  
 
 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E CONTROLE URBANO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.16 
LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
P: Luva fabricada em borracha látex com PAR 120 R$ 10,24 R$ 1.228,80 Volk 
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espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
M: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 100 R$ 10,24 R$ 1.024,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
G: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 
ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 

VALOR TOTAL R$ 2.764,80  
 

SECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E TRABALHO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido de 
milho). Caixa com 50 pares. Tamanho G. 
Deverá possuir Certificado de Aprovação 
válido e emitido pelo Ministério de Trabalho 
e Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado de 
Aprovação – CA e Catálogo Técnico. 

CX 01 R$ 72,30 R$ 72,30 Medix 

VALOR TOTAL R$ 72,30  
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 15,84 R$ 792,00 Volk 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar dos 
dedos, punho com virola, comprimento de 
31,5 cm, hipoalérgica, atende as normas 
BS EN 388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003, 
EN 3742:2014. Tamanho GG. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 15,84 R$ 792,00 Volk 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta do tipo 
petroleira curtida ao cromo na palma, 
disponível nos tamanhos: P, M e G, com 
tira de reforço externo em vaqueta entre o 
polegar e o indicador, com reforço interno 
na palma da mão, dorso confeccionado em 
vaqueta, elástico embutido no dorso para 
ajuste, costurada com linha de poliamida e 
comprimento total de 27 cm. Deverá 
atender a norma BS EN 420:2003 + 
A1:2009, BS EN 388:2016. Com Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 100 R$ 33,91 R$ 3.391,00 Valcan 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, TAMANHO 
M: Luva fabricada em borracha látex com 
espessura de no mínimo 0,70mm e 
comprimento de 30 cm. Resistente a 
agentes químicos, agressivos, detergentes, 
sabões, amoníacos, álcoois, cetonas e 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 
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ácidos orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente com 
a proposta comercial. 

10.20 

LUVA ANTIESTÁTICA: Luva de segurança 
confeccionada em fios de nylon e fios de 
carbono. Deverá possuir banho em 
poliuretano nas pontas dos dedos, punho 
tricotado com elástico e acabamento em 
overloque. Com tratamento antiestático. Na 
cor cinza. Disponível nos tamanhos: 6, 7, 
8, 9 e 10. Deverá atender as normas 
técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS 
EN 388:2016. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
Certificado de Aprovação do equipamento 
juntamente com a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 75,00 R$ 3.750,00 
Super 

Safety 

VALOR TOTAL R$ 9.237,00  
 

 
 

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CONVENIOS E HABITAÇÃO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido 
de milho). Caixa com 50 pares. Tamanho 
G. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

CX  20 R$ 72,30 R$ 1.446,00 Medix 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva de 
segurança confeccionada em raspa com 
reforço interno em raspa na palma e 
reforço externo através de uma tira de 
raspa entre o polegar e o indicador. Com 
punho de 20 cm.  Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 30 R$ 25,35 R$ 760,50 Teknoluvas 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva de 
segurança confeccionada em borracha 
nitrílica na cor verde, com espessura de 
0,30mm, ambidestra, sem forro e com 
antiderrapante na palma e face palmar 

PAR 100 R$ 15,84 R$ 1.584,00 Volk 
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dos dedos, punho com virola, 
comprimento de 31,5 cm, hipoalérgica, 
atende as normas BS EN 388:2003, EN 
374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, 
BS EN 374-1:2003, EN 3742:2014. 
Tamanho G. Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 46 
cm na cor verde com suporte texti l e forro 
em algodão, punho reto, palma 
antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. Disponível 
nos tamanhos G e EG.  Com Certificado 
de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego. Deverá 
apresentar catálogo e Certificado de 
Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 27,80 R$ 1.390,00 Volk 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta do tipo 
petroleira curtida ao cromo na palma, 
disponível nos tamanhos: P, M e G, com 
tira de reforço externo em vaqueta entre o 
polegar e o indicador, com reforço interno 
na palma da mão, dorso confeccionado 
em vaqueta, elástico embutido no dorso 
para ajuste, costurada com linha de 
poliamida e comprimento total de 27 cm. 
Deverá atender a norma BS EN 420:2003 
+ A1:2009, BS EN 388:2016. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 33,91 R$ 1.695,50 Valcan 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO M: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. 
Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO G: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 cm. 
Resistente a agentes químicos, 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 
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agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

VALOR TOTAL R$ 7.900,00  
 
 

 

SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% em 
borracha natural de látex com pó (amido 
de milho). Caixa com 50 pares. Tamanho 
G. Deverá possuir Certificado de 
Aprovação válido e emitido pelo 
Ministério de Trabalho e Emprego. Deverá 
entregar juntamente com a proposta 
comercial o Certificado de Aprovação – 
CA e Catálogo Técnico. 

CX 10 R$ 72,30 R$ 723,00 Medix 

10.4 

LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva de 
segurança confeccionada em raspa com 
reforço interno em raspa na palma e 
reforço externo através de uma tira de 
raspa entre o polegar e o indicador. Com 
punho de 20 cm.  Com Certificado de 
Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Deverá apresentar 
catálogo e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a proposta 
comercial. 

PAR 20 R$ 25,35 R$ 507,00 Teknoluvas 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de segurança 
confeccionada em vaqueta do tipo 
petroleira curtida ao cromo na palma, 
disponível nos tamanhos: P, M e G, com 
tira de reforço externo em vaqueta entre o 
polegar e o indicador, com reforço interno 
na palma da mão, dorso confeccionado 
em vaqueta, elástico embutido no dorso 
para ajuste, costurada com linha de 
poliamida e comprimento total de 27 cm. 
Deverá atender a norma BS EN 420:2003 
+ A1:2009, BS EN 388:2016. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PAR 20 R$ 33,91 R$ 678,20 Valcan 
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10.19 

LUVA DE MALHA DE AÇO: Luva 
confeccionada em malha de aço 100% 
inox para uso na área alimentícia. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Deverá apresentar catálogo e Certificado 
de Aprovação do equipamento juntamente 
com a proposta comercial. 

PÇ 10 R$ 429,30 R$ 4.293,00 Leal 

VALOR TOTAL R$ 6.201,20  
 
 
 
 

SECRETARIA DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA 

            LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

10.1 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho P. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado 
de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

CX 1.000 R$ 72,30 R$ 72.300,00 Medix 

10.2 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO: Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho M. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado 
de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

CX 1.000 R$ 72,30 R$ 72.300,00 Medix 

10.3 

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO 
CIRÚRGICO:  Luva de segurança para 
procedimento não cirúrgico, látex, lisa, 
ambidestra, não estéril, com pó. 100% 
em borracha natural de látex com pó 
(amido de milho). Caixa com 50 pares. 
Tamanho G. Deverá possuir 
Certificado de Aprovação válido e 
emitido pelo Ministério de Trabalho e 
Emprego. Deverá entregar juntamente 
com a proposta comercial o Certificado 
de Aprovação – CA e Catálogo 
Técnico. 

CX 1.000 R$ 72,30 R$ 72.300,00 Medix 

10.4 
LUVA DE RASPA CANO 20CM:  Luva 

PAR 50 R$ 25,35 R$ 1.267,50 Teknoluvas 
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de segurança confeccionada em raspa 
com reforço interno em raspa na palma 
e reforço externo através de uma tira 
de raspa entre o polegar e o indicador. 
Com punho de 20 cm.  Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.5 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO P: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho P. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 500 R$ 15,84 R$ 7.920,00 Volk 

10.6 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO M: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho M. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 500 R$ 15,84 R$ 7.920,00 Volk 

10.7 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO G: Luva 
de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho G. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 

PAR 500 R$ 15,84 R$ 7.920,00 Volk 
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Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.8 

LUVA NITRÍLICA, TAMANHO GG: 
Luva de segurança confeccionada em 
borracha nitrílica na cor verde, com 
espessura de 0,30mm, ambidestra, 
sem forro e com antiderrapante na 
palma e face palmar dos dedos, punho 
com virola, comprimento de 31,5 cm, 
hipoalérgica, atende as normas BS EN 
388:2003, EN 374-3:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 374-
1:2003, EN 3742:2014. Tamanho GG. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 500 R$ 15,84 R$ 7.920,00 Volk 

10.9 

LUVA TÉRMICA: Luva de segurança 
confeccionada em tecido de algodão 
com tratamento de silicone retardante 
a chamas 45 cm, impermeabilizante, 
forro destacável em duas camadas, 
uma de não tecido de fibra de poliéster 
e a outra em tecido de algodão com 
tratamento em sil icone, linha de 
aramida costurada em aviamento 
especial, modelo cinco dedos, de 
acordo com a norma ISO 11612:2018. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 100 R$ 178,61 R$ 17.861,00 Rio 

10.12 

LUVA DE PVC 46 CM: Luva de PVC 
46 cm na cor verde com suporte textil 
e forro em algodão, punho reto, palma 
antiderrapante do tipo areia na face 
palmar da mão, dedos e dorso. 
Disponível nos tamanhos G e EG.  
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 100 R$ 27,80 R$ 2.780,00 Volk 

10.13 

 

LUVA DE VAQUETA: Luva de 
segurança confeccionada em vaqueta 
do tipo petroleira curtida ao cromo na 
palma, disponível nos tamanhos: P, M 
e G, com tira de reforço externo em 
vaqueta entre o polegar e o indicador, 
com reforço interno na palma da mão, 
dorso confeccionado em vaqueta, 

PAR 100 R$ 33,91 R$ 3.391,00 Valcan 
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elástico embutido no dorso para 
ajuste, costurada com linha de 
poliamida e comprimento total de 27 
cm. Deverá atender a norma BS EN 
420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.14 

LUVA MULTITATO, TAMANHO G: 
Luva de proteção confeccionada em 
fios de poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá 
ter acabamento tricotado em elastano 
e costura em overloque. Deverá 
possuir os seguintes níveis de 
desempenho: 4 - resistência à 
abrasão; 1 - resistência ao corte por 
lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 
1 - resistência à perfuração por 
punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho G. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 50 R$ 15,76 R$ 788,00 Proteplus 

10.15 

LUVA MULTITATO, TAMANHO GG: 
Luva de proteção confeccionada em 
fios de poliéster, com revestimento em 
poliuretano na palma, face palmar e 
dedos, na cor preta. O punho deverá 
ter acabamento tricotado em elastano 
e costura em overloque. Deverá 
possuir os seguintes níveis de 
desempenho: 4 - resistência à 
abrasão; 1 - resistência ao corte por 
lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 
1 - resistência à perfuração por 
punção. Aprovado nas Normas 
Técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 
420:2003 + A1:2009. Tamanho GG. 
Com Certificado de Aprovação (CA) 
emitido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 50 R$ 15,76 R$ 788,00 Proteplus 

10.16 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO P: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 
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agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho P. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

10.17 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO M: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 

10.18 

LUVA DE BORRACHA LÁTEX, 
TAMANHO G: Luva fabricada em 
borracha látex com espessura de no 
mínimo 0,70mm e comprimento de 30 
cm. Resistente a agentes químicos, 
agressivos, detergentes, sabões, 
amoníacos, álcoois, cetonas e ácidos 
orgânicos. Com forro e palma 
antiderrapante. Tamanho M. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PAR 50 R$ 10,24 R$ 512,00 Volk 

10.19 

LUVA DE MALHA DE AÇO: Luva 
confeccionada em malha de aço 100% 
inox para uso na área alimentícia. Com 
Certificado de Aprovação (CA) emitido 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. Deverá apresentar catálogo 
e Certificado de Aprovação do 
equipamento juntamente com a 
proposta comercial. 

PÇ 50 R$ 429,30 R$ 21.465,00 Leal 

VALOR TOTAL R$ 298.456,50  
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ R$ 915.998,11 (NOVECENTOS E QUINZE MIL 
NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) 
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 

             LOTE 13  

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNT. VL. TOTAL MARCA  

13.1 

Cinta lombar EPI segurança faixa 
ergonômica. Características adicionais: 
fornece apoio firme nas costas sem afetar 
os movimentos, lavável, material elástico, 
poliéster e poliamida. Suspensório cruzado 
nas costas, elástico com regulador de 
tamanho, costura em nylon de alta 
resistência, velcro de máxima aderência. 
Atender as normas nacionais e 
internacionais de segurança. Medida 
aproximada 92-101cm aproximadamente. 
Tamanho M. 

PÇ 20 R$ 78,25 R$ 1.565,00 Dystray 

13.2 

Cinta lombar EPI segurança faixa 
ergonômica. Características adicionais: 
fornece apoio firme nas costas sem afetar 
os movimentos, lavável, material elástico, 
poliéster e poliamida. Suspensório cruzado 
nas costas, elástico com regulador de 
tamanho, costura em nylon de alta 
resistência, velcro de máxima aderência. 
Atender as normas nacionais e 
internacionais de segurança. Medida 
aproximada 102-114cm aproximadamente. 
Tamanho G. 

PÇ 20 R$ 78,25 R$ 1.565,00 Dystray 

VALOR TOTAL R$ 3.130,00  

 
 

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ R$ 3.130,00 (TRES MIL CENTO E TRINTA 
REAIS) 

 
 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 979.270,57 (NOVECENTOS E SETENTA E 
NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA 
CONTRATADO: TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 
TERMO DE ATA: 90/22 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) 
ADVOGADO(S): Dr.  WLADIMIR ANTZUK SOBRINHO - OAB nº 109197 – Email:  
w.antzuk@gmail.com 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo ident i f icados:  
 
1. Estamos CIENTES de que: 
 
a) o ajuste acima refer ido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual,  estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tr ibunal de Contas 
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo s istema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento 
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relat ivamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Of icia l do Estado, Caderno do Poder Legis lativo, parte do Tr ibunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o art igo 90 da Lei  Complementar nº 709,  
de 14 de janeiro de 1993, in ic iando-se, a part ir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civi l ;  
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporat ivo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Art igo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s);  
e) é de exclusiva responsabil idade do contratado manter seus dados sempre 
atual izados.  
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento f inal e 
consequente publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 
regimentais, exercer  o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

 
 

Carapicuíba, 08 de Julho de 2022. 
 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves  
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248–81 
 
Assinatura: _________________________________ 
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves  
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248–81 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
 
Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves  
Cargo: Prefeito 
CPF: 157.388.248–81 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
Nome: José Roberto da Silva  
Cargo: Secretár io de Obras e Serviços Municipais 
CPF: 015.146.358-10 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
Pela contratada: 
 
Nome: Markus Felipe de Sousa e Silva  
Cargo: Diretor Administrat ivo 
CPF: 358.899.568-41  
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome: José Roberto da Silva  
Cargo: Secretár io de Obras e Serviços Municipais 
CPF: 015.146.358-10 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO: 
 
Nome: José Roberto da Silva  
Cargo: Secretár io de Obras e Serviços Municipais 
CPF: 015.146.358-10 
 
Assinatura: _________________________________ 
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DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):  
 
T ipo de ato sob sua responsabi lidade: Fiscalizar                                                      
Nome: Roberto Cavalcanti Lobo  
Cargo: Auxil iar Administrat ivo 
CPF: 061.332.308-43 
 
Assinatura: _________________________________ 
 
(*)  -  O Termo de Ciência e Not if icação e/ou Cadastro do(s) Responsável( is)  deve ident i f icar  
as pessoas f ís icas que tenham concorr ido para a prá t ica do ato jur íd ico,   na  condição  de  
ordenador  da  despesa;  de  par tes  contratantes de responsáveis por  ações de 
acompanhamento,  monitoramento e aval iação; de responsáve is por processos l ic i ta tór ios; de 
responsáveis por pres tações de contas;  de responsáveis com atr ibuições previs tas em atos 
legais  ou adminis trat ivos e de interessados re lac ionados a processos de competência deste 
Tr ibunal .  Na hipótese de prestações de contas,  caso o s ignatár io do parecer  conc lusivo seja 
d ist into daqueles já ar ro lados como subscr i tores  do Termo de Ciênc ia e Not if icação, será ele 
objeto  de not i f icação espec íf ica.  ( inc iso acresc ido pela  Resolução nº 11/2021)  

 
 

 


