
 
PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO Nº - 011 /2022 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QNT. UND. 

1 

Avental de segurança Inteiro 120 x 60cm; sem manga tipo 
açougueiro (soldador); 100% algodão ou aramida; com tira em 
raspa no pescoço; com fivelas metálicas; tiras laterais em raspa 
para fixação.  

20 Und 

2 
Bolsa de ferramentas (tipo cinto); em pano de Oxford; multi-
bolso, 270x250mm/10; Comprimento da correia: 
app.1.1m/43.31in. 

20 Und 

3 
Bota de PVC cano longo de uso profissional; material polimérico, 
antiderrapantes; resistente a óleo combustível. 

30 Par 

4 

Botina de segurança com biqueira de aço; fechamento em 
elástico lateral recoberto; 100% em couro hidrofugado; palmilha 
interna em EVA, antimicrobiana, solado de poliuretano (PU) 
bidensidade injetado diretamente no cabedal. 

42 Par 

5 

Capacete de segurança; Ajuste Fácil; contra impactos de 
pequenos objetos, perfurações e choques elétricos, diferentes 
tipos de tamanhos de cabeça; tira jugular de tecido; tira de 
absorção de suor; NBR: 8221 

20 Und 

6 

Capa de chuva de segurança impermeável; em PVC com forro 
misto de algodão; mangas compridas, capuz e fechamento por 3 
(três) botões plásticos; Costuras eletrônicas; Espessura de 
0,33mm a 0,38mm; testado e aprovado pela Norma BS 
3546:1977 no laboratório IPT; tamanhos diversos. 

56 Und 

7 

Cinta para 6 Toneladas; fator de segurança 7:1; confeccionado 
em Poliéster de alta resistência; largura de 180mm; comprimento 
total de 4 e 6 metros com olhais reforçados nas extremidades; 
Em conformidade com a NBR15637:1. 

10 Und 

8 

Cinto de segurança tipo paraquedista; abdominal com 
regulagem; confeccionado em fita de poliéster; 02 meia argolas 
para posicionamento, na cintura; 01 meia argola, para risco de 
queda nas costas; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, na 
cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem, com 
ajuste peitoral e almofada para proteção lombar. 

10 Und 

9 
Cone de PVC; alta visibilidade; resistente e seguro; tamanho: 
50cm de altura; cores 10 amarelo/preto e 10 laranja/branco.  

20 Und 

10 
Cone de PVC; alta visibilidade; resistente e seguro; tamanho: 
75cm de altura; cores 10 amarelo/preto e 10 laranja/branco.  

20 Und 

11 
Fita zebrada com 7cm x 200m; sinaliza e delimita áreas 
perigosas; cores amarelo/preto.   

10 Und 

12 
Luvas com látex – em algodão tricotada em 4 fios, parcialmente 
recoberta com látex áspero verde na palma e nos dedos. 
Tamanho: único. 

30 Par 

13 

Luva de raspa com 7cm de punho – Reforço interno em raspa, 
tanto na palma como também na face palmar dos dedos; reforço 
externo extra localizado entre os dedos polegar e indicador, 
proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes. Tamanhos diversos. 

6 Par 

14 

Luva de proteção de algodão com revestimento nitrílico total, 
com punho em malha com elástico e forro, com boa resistência 
e abrasão, rasgos e furos; que tenha resistência térmica até 
100°C. Tamanhos 20(G) e 10(GG) 

30 Par 

15 

Luvas de segurança tricotada; fios de poliamida com 
revestimento em composto nitrílico na palma, dedos, dorso, 
punho; ajuste em elástico no punho; proteção das mãos do 
usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e 
perfurantes contra agentes químicos, detergentes, sabões, 

30 Par 



 

 

amoníacos, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos 
aromáticos, alcoóis, éteres, cetonas, ácidos orgânicos, ésteres; 
tamanhos 7(P), 8(M), 8(G), 7(GG). 

16 

Luva nitrílica de segurança em látex nitrílico; palma e dedos 
antiderrapantes; interior liso; punho longo com acabamento reto; 
formato anatômico; proteção em atividade de imersão; palma 
antiderrapante; resistência química extra; resistência à abrasão; 
resistência contra solventes; livre de proteínas solúveis; 
tamanhos 7(P), 8(M), 8(G), 7(GG). 

30 Par 

17 
Máscara descartável tripla camada com elástico e clip nasal; 
descartável em tecido não tecido (TNT); possui três camadas; 
100% polipropileno; Tamanho único; Caixa com 50 unidades. 

20 Cx 

18 

Máscara de solda automática em polietileno de alta densidade, 
para proteção facial contra raios ultravioleta (UV) e 
infravermelhos (DIN13); com ajuste de tonalidade de 
escurecimento de 9 a 13; com tempo de resposta de 1/10.000 
segundos; alimentação por baterias recarregáveis por células 
solares; tipo de visor: automático de cristal líquido. 

10 Und 

19 

Óculos de segurança constituído de armação e visor em 
policarbonato, lentes com tratamento anti embaçante incolor, 
haste tipo espátula flexível fixada a lente com ajuste de 
comprimento e desenho moderno, anatômico e ergonômico; 
confeccionado de acordo coma a norma ANSI Z 87.1. 

26 Und 

20 

Protetor auditivo tipo concha 27DB; Atenuação Máxima CA 35723; 
Atenuação de 27db; proteção não invasiva; design ergonômico 
e adaptável; concha com abafadores acolchoados, sistema de 
ancoragem das conchas em dois pontos; regulagem da altura, 
rotação e ângulo; suporte para cinto. 

16 Und 

21 

Protetor auricular tipo plug; atenuação de NRRsf 16dB; 
composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-
moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, 
tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com 
cordão. 

50 Und 

22 

Protetor facial de segurança com coroa e suspensão plástica; 
largura aproximada de 205mm e 200mm de altura; regulagem de 
tamanho, ajuste simples, visor de material plástico (PET) incolor; 
proteção da face do usuário contra impactos de partículas 
volantes multi-direcionais e respingos de líquidos. 

20 Und 

23 
Respirador descartável PFF1 com válvula; com proteção até 
50PPM (FBG-1); com presilha e elástico. Formato concha 
dobrável, tamanho único. 

500 Und 

24 
Respirador descartável PFF2 com válvula; semifacial filtrante, 
formato de concha dobrável com presilhas e elástico, tamanho 
único. 

500 Und 


