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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA P/ME E EPP 

 

A Prefeitura Municipal de São Jerônimo/RS, torna público, que se 
encontra aberta a Licitação: Pregão Eletrônico Nº 065/21, do tipo menor 

preço do item. Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA 

AS ESCOLAS MUNICIPAIS, conforme especificações do anexo I. 
 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 05/08/2021 AS 09H 

 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 

informações poderão ser obtidas junto ao Dep. de Licitações, na Rua Cel. 

Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - 
Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 

São Jerônimo, 23 de julho de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo 

Secretaria de Governo 

 
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2018 

 
Pregão Presencial 099/2018 

Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 

Objeto: o remanejo de saldos dos combustíveis e serviços prestados pela 

empresa CONTRATADA, no que deve dispensar R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) no saldo de Álcool e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do saldo de  

 

 
Gasolina, para atender a demanda de consumo de Óleo até o final do 

contrato 
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 

Data: 19/07/2021 

 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 048/2021 

Proc. Adm.283/21 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

Objeto: registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EPI’S conforme 
especificações descritas no anexo I. 

Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 
10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem 

como, os termos do parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO 

a classificação final e ADJUDICO o objeto do presente certame, as 
empresas, conforme segue: 

 

EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
35.581.117/0001-90 

Item Descrição Marca Modelo Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

17 

Capa de chuva, fabricada 

em nylon emborrachado, 

com capuz e manga, 

fechamento em botões de 

pressão, cor laranja, 

tamanho “G”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbito do SINMETRO, 

conforme Norma 

regulamentadora 6 do 

Ministério de Trab 

plastcor plastcor 19 un 
 R$ 

119,61  

 R$ 

2.272,59  

18 

Capa de chuva, fabricada 

em nylon emborrachado, 

com capuz e manga, 

fechamento em botões de 

pressão, cor laranja, 

tamanho ‘GG”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbito do SINMETRO, 

conforme Norma 

regulamentadora 6 do 

Ministério de Tra 

plastcor plastcor 13 un 
 R$ 

176,70  

 R$ 

2.297,10  

19 

Capa de chuva, fabricada 

em nylon emborrachado, 

com capuz e manga, 

fechamento em botões de 

pressão, cor laranja, 

tamanho "EG". O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbito do SINMETRO, 

conforme Norma 

regulamentadora 6 do 

Ministério de Tra 

plastcor plastcor 19 un 
 R$ 

199,09  

 R$ 

3.782,71  

23 

Colete de segurança 

refletivo, confeccionado em 

100% poliéster, fechamento 

frontal com zíper, 2 "tiras 

reflexivas de largura, faixas 

refletivas em X nas costas e 

duplo H na parte frontal. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbito do SI 

plastcor plastcor 20 un 
 R$   

43,80  

 R$    

876,00  

24 
Cone em PVC 75 cm na cor 

preto e amarelo. 
plastcor plastcor 25 un 

 R$   

28,35  

 R$    

708,75  

41 

Luva de látex para limpeza, 

forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com 

virola, comprimento total de 

29 cm. Possuem uma boa 

flexibilidade e resistência a 

abrasão e rasgos, no 

tamanho “P”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbi 

medix medix 25 pr 
 R$     

3,10  

 R$      

77,50  

42 

Luva de látex para limpeza, 

forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com 

virola, comprimento total de 

29 cm. Possuem uma boa 

flexibilidade e resistência a 

abrasão e rasgos, no 

tamanho “M”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbi 

medix medix 25 pr 
 R$     

3,10  

 R$      

77,50  

43 

Luva de látex para limpeza, 

forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com 

virola, comprimento total de 

29 cm. Possuem uma boa 

flexibilidade e resistência a 

abrasão e rasgos, no 

tamanho “G”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do EPI no 

âmbi 

medix medix 63 pr 
 R$     

3,03  

 R$    

190,89  

44 

Luva de látex para limpeza, 

forro flocado em algodão, 

palma antiderrapante, com 

virola, comprimento total de 

29 cm. Possuem uma boa 

flexibilidade e resistência a 

abrasão e rasgos, no 

tamanho “extra grande”. O 

equipamento deverá conter 

o Certificado de Aprovação 

– CA e a avaliação da 

conformidade do 

medix medix 63 pr 
 R$     

3,60  

 R$    

226,80  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  
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46 

Luva de látex para 

procedimentos, tamanho 

“M”, caixa com 100 

unidades. O equipamento 

deverá conter o Certificado 

de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformidade 

do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme 

Norma regulamentadora 6 

do Ministério de Trabalho e 

Emprego 

latexbr latexbr 3 cx 
 R$ 

120,17  

 R$    

360,51  

47 

Luva de látex para 

procedimentos, tamanho 

“G”, caixa com 100 

unidades. O equipamento 

deverá conter o Certificado 

de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformidade 

do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme 

Norma regulamentadora 6 

do Ministério de Trabalho e 

Emprego. Caixa 11 R$ 

126,94 R$ 1.396,34 

latexbr latexbr 11 cx 
 R$ 

118,40  

 R$ 

1.302,40  

 

J P CAVEDON SOARES - CNPJ: 10.925.677/0001-94 

Item Descrição Marca Modelo Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

25 

Cone em PVC 75 

cm na cor branco e 

laranja. 

PLASTCOR PLASTCOR 25 un 
 R$   

34,80  

 R$    

870,00  

 

Pizani & Pizani Cursos e Treinamentos LTDA - ME - CNPJ: 

19.611.064/0001-57 

Ite

m 
Descrição Marca Modelo 

Quan

t 

Unidad

e 

Valor 

unitári

o 

Valor 

total 

11 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade 

com biqueira de 

aço, com 

palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

43. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma regul 

CARTOM 

CA 15078 

CARTOM 

CA 15078 
25 pr 

 R$   

66,00  

 R$ 

1.650,0

0  

12 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade 

com biqueira de 

aço, com 

palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

44. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma regul 

CARTOM 

CA 15078 

CARTOM 

CA 15078 
19 pr 

 R$   

66,00  

 R$ 

1.254,0

0  

13 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade 

com biqueira de 

aço, com 

palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

45. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma regul 

CARTOM 

CA 15078 

CARTOM 

CA 15078 
6 pr 

 R$   

66,00  

 R$    

396,00  

14 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade, 

com palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

40 .O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma regula 

CARTOM 

CA 15080 

CARTOM 

CA 15080 
6 pr 

 R$   

66,00  

 R$    

396,00  

15 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade, 

com palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

41 .O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma regula 

CARTOM 

CA 15080 

CARTOM 

CA 15080 
5 pr 

 R$   

66,00  

 R$    

330,00  

16 

Botina com 

cabedal em 

couro, solado 

anti derrapante 

em poliuretano 

bi densidade, 

com palmilha 

antibacteriana, 

com cadarço, 

na numeração 

42.O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

CARTOM 

CA 15080 

CARTOM 

CA 15080 
13 pr 

 R$   

66,00  

 R$    

858,00  
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SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma regulam 

20 

Calça tipo 

pijama em 

material 

impermeável, 

com cadarço na 

cintura, 

tamanho “M”. 

O equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. Unid 

10 R$ 

BRASCAM

P CA 28482 

BRASCAM

P CA 28482 
10 un 

 R$   

63,18  

 R$    

631,80  

21 

Calça tipo 

pijama em 

material 

impermeável, 

com cadarço na 

cintura, 

tamanho "G". O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. 

BRASCAM

P CA 28482 

BRASCAM

P CA 28482 
10 un 

 R$   

63,18  

 R$    

631,80  

22 

Conjugado de 

capacete com 

protetor facial e 

abafador de 

ruído, na cor 

branca. O 

Equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. Unid 

13 R$ 16 

CAMPER 

CA 34414/ 

CA 43430 / 

CA 36318 

CAMPER 

CA 34414/ 

CA 43430 / 

CA 36318 

13 un 
 R$ 

164,03  

 R$ 

2.132,3

9  

26 

Creme de 

proteção para 

mãos grupo III 

= água, óleo e 

pintura, frasco 

200g. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. 

NUTRIEX NUTRIEX 25 un 
 R$     

9,31  

 R$    

232,75  

27 

Calça 

impermeável 

contra líquidos 

e respingos em 

trevira com 

botas de PVC 

acopladas. 

Tamanho calça 

“G”, tamanho 

bota 41. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho 

BRASCAM

P CA 28447 

BRASCAM

P CA 28447 
3 un 

 R$ 

160,12  

 R$    

480,36  

28 

Calça 

impermeável 

contra líquidos 

e respingos em 

trevira com 

botas de PVC 

acopladas. 

Tamanho calça 

“G”, tamanho 

bota 42. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho 

BRASCAM

P CA 28447 

BRASCAM

P CA 28447 
3 un 

 R$ 

160,12  

 R$    

480,36  

29 

Calça 

impermeável 

contra líquidos 

e respingos em 

trevira com 

botas de PVC 

acopladas. 

Tamanho calça 

“G”, tamanho 

bota 43. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

BRASCAM

P CA 28447 

BRASCAM

P CA 28447 
1 un 

 R$ 

160,12  

 R$    

160,12  
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âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho 

35 

Faixa de 

sinalização 

(zebrada) com 

185 m e 7 cm 

de largura – 

preta e amarela. 

Rolo 100 R$ 

10,34 R$ 

1.034,00 

PLASTCOR PLASTCOR 100 rl 
 R$     

8,55  

 R$    

855,00  

36 

Luva de 

Segurança 

confeccionada 

em raspa 

curtida ao 

cromo, com 

reforço externo 

do mesmo 

material entre o 

polegar e o 

indicador, com 

reforço interno 

na palma e 

dedos, podendo 

ser 

confeccionada 

com costura de 

nylon ou 

algodão, no 

tamanho “G” 

com 10 cm de 

punho. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificad 

ZANEL CA 

16074 

ZANEL CA 

16074 
88 pr 

 R$   

14,73  

 R$ 

1.296,2

4  

37 

Luva de 

Segurança 

confeccionada 

em vaqueta 

curtida ao 

cromo, com 

reforço externo 

do mesmo 

material na 

cava do polegar 

e região 

palmar, costura 

interna na 

palma da mão e 

elástico no 

dorso, tamanho 

“EG”. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI n 

EBENEZER 

CA 29012 

EBENEZER 

CA 29012 
188 pr 

 R$   

21,36  

 R$ 

4.015,6

8  

38 

Luva de 

segurança, 

confeccionada 

em PVC, com 

suporte têxtil 

100% algodão, 

antialérgico e 

palma, dedos e 

dorso áspero, 

com 65 cm. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

SAFEX CA 

41460 

SAFEX CA 

41460 
5 pr 

 R$   

35,19  

 R$    

175,95  

Ministério de T 

39 

Luva isolante 

de borracha 

para eletricista, 

máxima tensão 

de uso 500 v, 

classe 00, tipo 

II, tamanho 

“P”, 9,5. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de T 

ORION CA 

2178 

ORION CA 

2178 
1 pr 

 R$ 

274,78  

 R$    

274,78  

40 

Luva multitato, 

confeccionada 

em poliamida 

sem costura, 

revestida de 

poliuretano 

preto, dorso 

ventilado, 

acabamento 

liso, punho 

tricotado com 

elástico, 

tamanho “G”. 

Par 250 R$ 

4,35 R$ 

1.087,50 

VOLK CA 

30916 

VOLK CA 

30916 
250 pr 

 R$     

4,35  

 R$ 

1.087,5

0  

45 

Luva de látex 

para 

procedimentos, 

tamanho “P”, 

caixa com 100 

unidades. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. 

Caixa 03 R$ 

126,94 R$ 

380,82 

OLIMED 

CA 39254 

ANVISA 

8027345001

3 

OLIMED 

CA 39254 

ANVISA 

8027345001

3 

3 cx 
 R$ 

100,00  

 R$    

300,00  

52 

Óculos de 

proteção 

incolor anti-

risco e anti-

embaçante. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

quando for o 

caso, conforme 

DYSTRAY 

CA 34451 

DYSTRAY 

CA 34451 
63 un 

 R$     

9,43  

 R$    

594,09  
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Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. 

53 

Óculos de 

proteção cor 

fumê anti-risco 

e anti-

embaçante 

DYSTRAY 

CA 34451 

DYSTRAY 

CA 34451 
100 un 

 R$     

9,76  

 R$    

976,00  

54 

Perneira para 

roçador, 

confeccionada 

em bidin com 

forro flanelado 

e hastes 

metálicas. O 

equipamento 

deverá conter o 

Certificado de 

Aprovação – 

CA e a 

avaliação da 

conformidade 

do EPI no 

âmbito do 

SINMETRO, 

conforme 

Norma 

regulamentador

a 6 do 

Ministério de 

Trabalho e 

Emprego. 

JOG CA 

45007 

JOG CA 

45007 
38 pr 

 R$   

29,67  

 R$ 

1.127,4

6  

55 

Protetor 

auditivo 

constituído por 

dois abafadores 

em forma de 

concha, 

montados 

simetricamente 

nas 

extremidades 

de uma haste – 

suporte 

ajustável, em 

forma de arco, 

adaptável a 

cabeça humana 

permitindo que 

cada abafador 

se aplique sob 

pressão aos 

respectivos 

pavilhões 

auriculares. O 

equipamento 

deverá 

PROTECT 

CA 27202 

PROTECT 

CA 27202 
19 un 

 R$   

40,08  

 R$    

761,52  

56 

Protetor solar 

FPS 30. Ampla 

proteção UVA, 

UVB. Não sai 

na água. Com 

repelente contra 

insetos, frasco 

de 120g. 

NUTRIEX NUTRIEX 88 un 
 R$   

13,76  

 R$ 

1.210,8

8  

 

PETTER UNIFORMES EIRELI ME - CNPJ: 16.996.110/0001-

95 

Item Descrição Marca Modelo Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

30 

Conjunto (calça e camisa) 

de segurança 

confeccionado em tecido 

100% algodão com 

características de retardo a 

chama; gramatura de 290 

a 305 gr/m², com nível de 

proteção de 8,2 Cal/cm² 

em única camada, com 

construção tipo sarja, 

impermeável ou não em 

mono ou multicamadas 

sobrepostas; vista mangas 

Petter 

Uniformes 
Conjunto 2 cj 

 R$ 

354,03  

 R$ 

708,06  

long 

31 

Conjunto (calça e camisa) 

de segurança 

confeccionado em tecido 

100% algodão com 

características de retardo a 

chama; gramatura de 290 

a 305 gr/m², com nível de 

proteção de 8,2 Cal/cm² 

em única camada, com 

construção tipo sarja, 

impermeável ou não em 

mono ou multicamadas 

sobrepostas; vista mangas 

long 

Petter 

Uniformes 
Conjunto 1 cj 

 R$ 

354,03  

 R$ 

354,03  

32 

Conjunto (calça e camisa) 

de segurança 

confeccionado em tecido 

100% algodão com 

características de retardo a 

chama; gramatura de 290 

a 305 gr/m², com nível de 

proteção de 8,2 Cal/cm² 

em única camada, com 

construção tipo sarja, 

impermeável ou não em 

mono ou multicamadas 

sobrepostas; vista mangas 

long 

Petter 

Uniformes 
Conjunto 2 cj 

 R$ 

354,03  

 R$ 

708,06  

33 

Conjunto (calça e camisa) 

de segurança 

confeccionado em tecido 

100% algodão com 

características de retardo a 

chama; gramatura de 290 

a 305 gr/m², com nível de 

proteção de 8,2 Cal/cm² 

em única camada, com 

construção tipo sarja, 

impermeável ou não em 

mono ou multicamadas 

sobrepostas; vista mangas 

long 

Petter 

Uniformes 
Conjunto 2 cj 

 R$ 

354,03  

 R$ 

708,06  

34 

Conjunto (calça e camisa) 

de segurança 

confeccionado em tecido 

100% algodão com 

características de retardo a 

chama; gramatura de 290 

a 305 gr/m², com nível de 

proteção de 8,2 Cal/cm² 

em única camada, com 

construção tipo sarja, 

impermeável ou não em 

mono ou multicamadas 

sobrepostas; vista mangas 

long 

Petter 

Uniformes 
Conjunto 1 cj 

 R$ 

354,03  

 R$ 

354,00  

 

ITENS NÃO ADQUIRIDOS 
Item Descrição Situação 

1 Bota de BORRACHA, tipo bota cano longo 
Deserto 

(encerrado) 

2 

Bota de BORRACHA, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha 

vulcanizada impermeável, super resistente, com material indicado para 

uso no sol, com isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio, 

solado antiderrapante, reforço especial no salto e enfraque para maior 

durabilidade. Cano alt 

Deserto 

(encerrado) 

3 

Bota de BORRACHA, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha 

vulcanizada impermeável, super resistente, com material indicado para 

uso no sol, com isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio, 

solado antiderrapante, reforço especial no salto e enfraque para maior 

durabilidade. Cano alt 

Deserto 

(encerrado) 

4 

Bota de BORRACHA, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha 

vulcanizada impermeável, super resistente, com material indicado para 

uso no sol, com isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio, 

solado antiderrapante, reforço especial no salto e enfraque para maior 

durabilidade. Cano alt 

Deserto 

(encerrado) 
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5 

Bota de BORRACHA, tipo bota cano longo, confeccionado em borracha 

vulcanizada impermeável, super resistente, com material indicado para 

uso no sol, com isolamento térmico, protegendo os pés do calor e frio, 

solado antiderrapante, reforço especial no salto e enfraque para maior 

durabilidade. Cano alt 

Deserto 

(encerrado) 

6 

Botina com cabedal em couro, solado anti derrapante em poliuretano bi 

densidade com biqueira de aço, com palmilha antibacteriana, com 

cadarço, na numeração 38. O equipamento deverá conter o Certificado de 

Aprovação – CA e a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme Norma regul 

Deserto 

(encerrado) 

7 

Botina com cabedal em couro, solado anti derrapante em poliuretano bi 

densidade com biqueira de aço, com palmilha antibacteriana, com 

cadarço, na numeração 39. O equipamento deverá conter o Certificado de 

Aprovação – CA e a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme Norma regul 

Deserto 

(encerrado) 

8 

Botina com cabedal em couro, solado anti derrapante em poliuretano bi 

densidade com biqueira de aço, com palmilha antibacteriana, com 

cadarço, na numeração 40. O equipamento deverá conter o Certificado de 

Aprovação – CA e a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme Norma regul 

Deserto 

(encerrado) 

9 

Botina com cabedal em couro, solado anti derrapante em poliuretano bi 

densidade com biqueira de aço, com palmilha antibacteriana, com 

cadarço, na numeração 41. O equipamento deverá conter o Certificado de 

Aprovação – CA e a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme Norma regul 

Deserto 

(encerrado) 

10 

Botina com cabedal em couro, solado anti derrapante em poliuretano bi 

densidade com biqueira de aço, com palmilha antibacteriana, com 

cadarço, na numeração 42. O equipamento deverá conter o Certificado de 

Aprovação – CA e a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do 

SINMETRO, conforme Norma regul 

Deserto 

(encerrado) 

48 

Máscara de solda para proteção visual e facial dos raios ultravioleta e 

infravermelho do arco elétrico, confeccionada em polipropileno, com 

visor articulável, carneira com catraca. Com lente incolor, lente nº 12. O 

equipamento deverá conter o Certificado de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformida 

Deserto 

(encerrado) 

49 

Máscara de solda para proteção visual e facial dos raios ultravioleta e 

infravermelho do arco elétrico, confeccionada em polipropileno, com 

visor articulável, carneira com catraca. Com lente incolor, lente nº 14. O 

equipamento deverá conter o Certificado de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformida 

Deserto 

(encerrado) 

50 

Óculos de segurança para solda oxigênio acetileno. Com lentes nº 06. O 

equipamento deverá conter o Certificado de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SINMETRO, conforme 

Norma regulamentadora 6 do Ministério de Trabalho e Emprego. Unid 03 

R$ 56,27 R$ 168,81 

Deserto 

(encerrado) 

51 

Óculos de segurança para solda oxigênio acetileno. Com lentes nº 08. O 

equipamento deverá conter o Certificado de Aprovação – CA e a 

avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SINMETRO, conforme 

Norma regulamentadora 6 do Ministério de Trabalho e Emprego. Unid 03 

R$ 65,39 R$ 196,17 

Deserto 

(encerrado) 

57 

Sabonete líquido desengraxante, biodegradável, em galão com um prático 

e econômico bico dosador, em embalagem com 1 litro e com aplicador. 

Não contem solvente a base de petróleo e abrasivos. 

Deserto 

(encerrado 

  São Jerônimo, 23 de Julho de 2021. 

                   

  ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAÚJO 

                     SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 


		2021-07-23T12:05:07-0300
	FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068




