
 
 COMUNICADO  
  

REF., 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2014 
 
 
ABERTURA / DATA: 11/08/2014  
 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de EPIs- Equipamentos de Proteção 
Individual, EPC- Equipamentos de Proteção Coletiva e Uniforme Padronizado (calça, camisa, 
boné, jaleco e avental). 

 
Senhores licitantes, em razão de impugnação ao edital em epígrafe 
 
ONDE SE LÊ: 
LOTE 01-UNIFORME 

Item Qtd Und Produto Valor 
Unt 

Valor 
Total 

01 2.000 und Camisa Polo em Poli viscose 67% Poliéster e 33% Viscose, anti pilins, com 2 botões 
no peito, com bolso e logotipo da Surg no mesmo; com mangas longas, com faixas 
refletivas na altura do antebraço, no abdômen e costas; com serigrafia 
(GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL) e Brasão da Prefeitura nas costas. 
Tamanhos a definir. 

R$ 
32,93 

R$ 
65.860,00 

02 2.000 und Calça em Polybrim 67% algodão e 33% Poliéster, primeira linha, c/ gramatura de 240 
g/m², com zíper, elástico e cós, com faixas refletivas nas pernas abaixo dos joelhos, 
com dois bolsos na frente e um atrás. Tamanhos a definir. 

R$ 
47,10 

R$ 
94.200,00 

03 140 und Jaleco longo, em Oxford c/ botões e faixas refletivas nas mangas e bordas dos 
bolsos, c/ logo da Surg no lado esquerdo do peito e serigrafias do Brasão da 
Prefeitura e (GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL) nas costas. 

R$ 
33,87 

R$ 
4.741,80 

04 600 und Boné com aba tipo árabe confeccionado em Polybrim 67% algodão e 33% Poliéster 
de primeira linha, c/ gramatura de 240 g/m², com serigrafias na frente e na lateral. 

R$ 7,93 R$ 
4.758,00 

TOTAL DO LOTE R$ 169.559,80 
 
LOTE 02-CALÇADOS DE SEGURANÇA 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 

01 1.200 Pares Caçado de segurança tipo botina confeccionado em couro vaqueta hidro fugado c/ 
elástico lateral recoberto, c/ solado injetado, bi densidade s/ costuras, c/ almofada 
frontal, c/ biqueira de propileno, cabedal costurado c/ 4 costuras, forração interna em 
gáspea não tecido e palmilha antimicrobiana. Numeração a definir. 

R$ 
62,20 

R$ 
74.640,00 

02 150 Pares Calçado de segurança tipo sapato e/ou tênis, confeccionado em couro vaqueta hidro 
fugado c/ elástico lateral recoberto, c/ solado injetado, bi densidade s/ costuras, c/ 
almofada frontal, c/ biqueira de propileno, cabedal costurado c/ 4 costuras, forração 
interna em gáspea não tecido e palmilha antimicrobiana. Numeração a definir. 

R$ 
64,18 

R$ 
9.627,00 

03 40 Pares Calçado de segurança tipo coturno confeccionado em vaqueta c/ trama de nylon em 
camadas, c/ biqueira de aço, c/ forração em gáspea, c/ solado injetado bi densidade, 
c/ proteção de metatarso e fechamento em cordão, taloneira laranja ou vermelha. 
Numeração a definir. 

R$ 
200,24 

R$ 
8.009,60 

04 100 Pares Calçado de segurança tipo botas cano longo, confeccionada em poli cloreto de vinila 
(PVC), sem forro, na cor preta. Numeração a definir. 

R$ 
33,79 

R$ 
3.379,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 95.655,60 
 
LOTE 03-EPIs- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 

01 100 Pç Capa de chuva confeccionada em tecido sintético (malha de poliéster-trevira) c/ 
revestimento em PVC, c/ fechamento frontal c/ botões de pressão, c/ mangas longas 
e capuz, isoladas eletronicamente. Tamanhos a definir. 

R$ 
27,67 

R$ 
2.767,00 

02 100 Conj. Conjunto de nylon emborrachado sem refletivos, cor preta composto por jaqueta c/ 
capuz, fechamento c/ zíper e velcro e calça. 

R$ 
137,33 

R$ 
13.733,00 

03 200 Conj. Conjunto de nylon emborrachado com refletivos, personalizado c/ logo da Surg na 
região frontal lado esquerdo e serigrafia nas costas (GUARAPUAVA-PREFEITURA 
MUNICIPAL), cor laranja. Tamanhos a definir. 

R$ 
160,67 

R$ 
32.134,00 

04 20 Conj. Conj. p/ aplicação de agrotóxicos, confeccionado em tecido hidro-repelente, 
composto de calça c/ proteção frontal em PVC até o joelho, camisa de manga longa, 

R$ 
53,21 

R$ 
1.064,20 
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boné tipo árabe e avental em PVC. Tamanhos a definir. 
05 20 Pç Vestimenta de segurança tipo calça, confeccionada em tecido 100% poliéster, com 

proteção interna de 8 camadas em tecido de poliéster de alta resistência, c/ forração 
interna em tecido 100% poliamida, elástico e cordão na cintura para fixação e ajuste. 
Tamanhos a definir. 

R$ 
143,33 

R$ 
2.866,60 

06 30 Pç Vestimenta tipo jardineira confeccionada em nylon emborrachado, c/ bota (PVC) 
acoplado e soldado eletronicamente. Tamanhos a definir. 

R$ 
161,67 

R$ 
4.850,10 

07 20 Pç Cinto de segurança com 2 pontos de conexão sendo um nas costas e um frontal, 
com ajustes nas pernas e braços modelo paraquedista. Deve acompanhar talabarte 
em Y c/ ganchos de abertura mínima de 53 mm, c/ absorvedor de energia, 
comprimento do talabarte 1,30 m. 

R$ 
253,00 

R$ 
5.060,00 

08 200 Pares Luva de segurança confeccionada em poli cloreto de vinila, c/ suporte têxtil em 
malha, punho 26 cm, c/ dedos, palma e dorso áspero. Tamanhos a definir. 

R$ 
8,53 

R$ 
1.706,00 

09 1.200 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão; palma, dedos e 
dorso revestidos de látex nitrílico na cor preta e azul, c/ punho em malha 
elasticizada. Tamanho a definir.  

R$ 
7,75 

R$ 
9.300,00 

10 600 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de poliéster e poliamida; palma, 
dedos e dorso revestidos com borracha natural vulcanizada e punho tricotado c/ 
elástico. 

R$ 
9,90 

R$ 
5.940,00 

11 1.200 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão; palma, dedos e 
dorso revestidos de látex natural na cor verde, c/ punho em malha elasticizada. 
Tamanho a definir. 

R$ 
7,98 

R$ 
9.576,00 

12 100 Pares Luva de segurança confeccionada em látex natural, c/ revestimento interno flocado. 
Tamanho a definir. 

R$ 
4,93 

R$ 493,00 

13 600 Pares Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico com revestimento interno 
flocado. Tamanho a definir. 

R$ 
7,30 

R$ 
4.380,00 

14 300 Pares Luva confeccionada em raspa de couro de primeira qualidade tipo groupon, curtida 
ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e indicador, tira de reforço 
entre polegar e indicador, punho com costura dupla, costura e fio de algodão com 2 
a 3 pontos por centímetro linear, punho com aproximadamente 07 cm de 
comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos 
totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho único. 

R$ 
9,12 

R$ 
2.736,00 

15 50 Pares Luva confeccionada em raspa de couro de primeira qualidade tipo groupon, curtida 
ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e indicador, tira de reforço 
entre polegar e indicador, punho com costura dupla, costura e fio de algodão com 2 
a 3 pontos por centímetro linear, punho com aproximadamente 20 cm de 
comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos 
totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho único. 

R$ 
13,18 

R$ 659,00 

16 100 Pares Luva de segurança confeccionada em vaqueta branca c/ reforço palmar e dedos. 
Tamanho a definir. 

R$ 
15,75 

R$ 
1.575,00 

17 200 Pç Óculos de segurança c/ proteção lateral em policarbonato, c/ tratamento anti-
embaçante, c/ hastes ajustáveis, c/ cordão, modelo Rio de Janeiro. 

R$ 
4,86 

R$ 972,00 

18 30 Pç Protetor auricular (concha) atenuação de ruído de 24 db. R$ 
53,09 

R$ 
1.592,70 

19 100 Pç Protetor auricular tipo plug de inserção pré-moldado, de silicone, com cordão, com 
caixa clipe plástica, disponível em tamanho único, possui 3 flanges curtas, com nível 
de atenuação de ruído NRRsf 15 db. Deverá atender a ANSI 12.6/1997 e ter 
certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

R$ 
2,04 

R$ 204,00 

20 60 Pares Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em couro sintético (Bedin), de 
15 mm de espessura, forrada internamente, em peça única, s/ ajuste/regulagem, 
contendo 3 lâminas de aço na parte frontal, medindo 16 cm de comprimento e 
0,6mm de espessura, com no mínimo, três furos laterais p/ troca gasosa. Medidas: 
40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento 
sobre o metatarso, 8 mm de espessura e 40 cm de circunferência. 

R$ 
28,33 

R$ 
1.699,80 

21 30 Pares Vestimenta de segurança tipo perneira confeccionada em raspa de couro, c/ 
costuras c/ fio de nylon, c/ cobertura de metatarso e fechamento a velcro. 

R$ 
21,00 

R$ 630,00 

22 20 Pares Manga confeccionada em raspa de couro de primeira qualidade curtida ao cromo 
com espessura aproximada de 2 mm, com alça de sustentação em tiras do mesmo 
material, com fivelas metálicas presas por rebites para ajuste no ombro. 

R$ 
22,33 

R$ 446,60 

23 200 Pç Máscara descartável p/ Vap. Org. filtro PFF-2 c/ válvulas de exalação c/ formato tipo 
concha, apresentando face externa na cor cinza ou preta e interna branca, com 
solda térmica em todo o seu perímetro. O respirador possui camadas de microfibras 
sintéticas tratadas eletrostaticamente e uma camada de microfibra impregnada com 
partículas de carvão ativado. Nas laterais da peça existem quatro grampos 
metálicos, dois de cada lado por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos. A 
parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior 
externa, uma tira de material metálico moldável. O respirador possui, em sua parte 
central, um dispositivo branco com uma válvula de exalação. Proteção das vias 
respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). Deverá atender a NBR 
13698/96 e ter o certificado de aprovação de Equipamento de Proteção Individual, e 
os mesmos possuir validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. 

R$ 
8,17 

R$ 
1.634,00 

24 50 Pç Máscara Descartável p/ partículas em suspensão, filtro PFF-1 c/ válvulas de 
exalação com formato tipo concha, apresentando face externa na cor cinza ou preta 
e interna branca, com solda térmica em todo seu perímetro. O respirador possui 
camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e uma camada de 
microfibras impregnadas com elementos filtrantes. Nas laterais da peça existem 
quatro grampos metálicos, dois de cada lado por onde passam as pontas de dois 
tirantes elásticos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza 
e a parte superior externa, uma tira de material metálico moldável. O respirador 
possui, em sua parte central, um dispositivo branco com uma válvula de exalação. 
Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas tóxicas (PFF1). Deverá 
atender a NBR 13698/96 e ter o certificado de aprovação do ministério do trabalho e 
emprego. O Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção individual, e os 
mesmos deverão possuir validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. 

R$ 
6,07 

R$ 303,50 

25 10 Pç Respirador em Silicone – semi-facial com cartuchos para vapores orgânicos e gases R$ R$ 



ácidos.   123,00 1.230,00 
26 500 Frasc

o 
Bloqueador solar tipo loção com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30; com 
componentes que promovam barreiras físicas e químicas aos raios UV, devendo ser 
de amplo espectro: 
- Radiação UVA (320 – 400 mm) 
- Radiação UVB (290 – 320 mm) 
- O produto deverá apresentar odor suave e agradável, livre de substâncias oleosas 
(“oilfree”), antialérgico, não comedogênico; 
- Não deve provocar manchas na pele ou nas roupas. 
HOMOLOGAÇÃO 
Somente serão homologados os fornecedores que apresentarem as seguintes 
informações junto aos seus produtos: nome químico do produto; nome comercial; 
fator de proteção solar; componentes do produto; identificação dos produtos que 
agem como barreira química; identificação dos produtos que agem como barreira 
física, com no mínimo, dióxido de titânio; peso líquido do produto. 
EMBALAGEM 
O produto deverá ser fornecido em embalagens individuais, de 120 ml. 
VALIDADE DO PRODUTO 
O produto deverá ter um prazo de validade de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses 
a partir da data de entrega. A data de fabricação e o número do lote deverão estar 
estampado na embalagem. O produto não deverá ter sido fabricado a mais de 3 
(três) meses da data de entrega. 
GARANTIA 
O fornecedor deverá apresentar garantia legal, conforme Código de Defesa do 
consumidor, de 90 (noventa) dias a contar da aceitação do material entregue. Este 
produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde. CÓDIGO 59115. 

R$ 
16,27 

R$ 
8.135,00 

27 20 Bisna
ga/pot
e 

CREME PROTETOR DE SEGURANÇA ((3 em 1)) 
OBJETIVO Proteger a pele contra produtos e substâncias agressivas, não sendo 
necessários outros tipos de creme. 
DESCRIÇÃO Creme para proteção da pele, sem silicone em sua composição, 
atóxico, antialérgico. Testado e aprovado como barreira química, contra: 
- Água resistente: produtos e substâncias solúveis ou a base de água que irritam a 
pele tais como: óleos de corte, argamassa e cimento. 
- Óleo resistente: produtos ou substâncias lipossolúveis, graxas, óleos, colas, 
vernizes, gasolina, solventes e lubrificantes. 
- Pintura: produtos ou substâncias em trabalhos de pinturas tais como: tintas, 
acetona, aguarrás, MEC (metiletilcetona) e determinados tipos de thinners. 
Embalagem: bisnaga ou pote com 200 gramas. 

R$ 
10,92 

R$ 218,40 

28 15 Pç Protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira de material plástico, 
com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com catraca e visor de 
material plástico (policarbonato) incolor e/ou  verde claro, tamanho 8” e 10”. 

R$ 
16,18 

R$ 242,70 

29 10 Pç Capacete c/ kit – Protetor facial em policarbonato/protetor auricular concha 24 dB (A) 
de atenuação.   Proteção do usuário contra impactos de objetos volantes e dentre 
outras atividades que necessite de proteção na região da cabeça, proteção da face e 
proteção contra ruídos. 
DESCRIÇÃO: O capacete completo é composto de um capacete, um 
suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de 
nylon. 
Protetor Auricular Tipo Concha: É constituído de dois abafadores em forma de 
concha com atenuação mínima de 21 dB(A) NRRsf , sendo este de meia haste (para 
encaixe no suporte). 
Protetor Facial Tipo Tela: Fabricado em nylon na cor preta, borda em polipropileno e 
furos na extremidade para fixação do protetor facial ao suporte do capacete. 
Capacete de Segurança: Em plástico de polietileno, classificação a/b, com aba 
frontal, nervura central no capacete para reforço e fendas (slot) laterais para 
adaptação de protetores faciais e auriculares tipo concha, suspensão/carneira em 
plástico de polietileno, fixada através de 4 pontos de encaixe, com tira absorvente de 
espuma sintética na testa e de regulagem simples. 

R$ 
99,33 

R$ 993,30 

30 02 Pç Máscara de solda, confeccionada de celeron (plástico laminado técnico com reforços 
de tecidos de algodão e 
resina fenólica), com visor basculante (articulado) para acoplagem das lentes incolor 
e filtro de luz de diversas 
tonalidades, carneira com regulagem do tipo catraca para fixação e ajuste na 
cabeça. 

R$ 
50,08 

R$ 100,16 

31 04 Pç Óculos de segurança para maçariqueiro, em material termoplástico de alta 
resistência c/ regulagem e ajuste, com lentes contra impacto de partículas e lentes 
filtrantes de radiações ultravioleta e infravermelho, com tonalidade 8. 

R$ 
11,00 

R$ 44,00 

32 04 Pç Avental confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com 
espessura de ±0,2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras 
para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas; deve 
apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e 
acabamento perfeito. Medidas: Comprimento 120 cm e Largura 60 cm. 

R$ 
29,30 

R$ 117,20 

33 04 Pç Blusão de segurança para soldador confeccionado em raspa de couro de 1ª 
qualidade, curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com 
fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste 
embutido no cano da manga. O Blusão de raspa possui a espessura média de 1,50 
mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². Tamanhos a definir. 

R$ 
72,67 

R$ 290,68 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 117.693,94 
 
LOTE 04- EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 

01 50 Pç Cones de sinalização 75 cm padrão ABNT em borracha flexível, c/ faixas refletivas e 
peso mínimo de 3,1 kg, a base do cone deve se quadrada e ter entradas e saídas para 
transição do ar; cor laranja e branco. 

R$ 
64,99 

R$ 
3.249,50 



02 100 Pç Cones de Sinalização 75 cm em polietileno, semi-flexível c/ base quadrada, na cor 
laranja e branco. 

R$ 
33,20 

R$ 
3.320,00 

03 30 Pç Cones de Sinalização 50 cm em polietileno, semi-flexível c/ base quadrada, na cor 
laranja e branco. 

R$ 
17,02 

R$ 
510,60 

04 20 Pç Canalizador de tráfego/sinalização, fabricado em polietileno linear ativado, com base 
quadrada, com sistema de circulação de água e ar, com dimensões de 56,00 x 56,00 cm 
e 111,00 cm de altura, com película refletiva e pintura sólida na cor  laranja e branco, 
pesando no mínimo 6,5 Kg. 

R$ 
254,88 

R$ 
5.097,60 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 12.177,70 
VALOR TOTAL GERAL DOS LOTES R$ 395.087,04 

 

 

LEIA-SE 
LOTE 01-UNIFORME 

Item Qtd Und Produto Valor 
Unt 

Valor 
Total 

01 2.000 und Camisa Polo em Poli viscose 67% Poliéster e 33% Viscose, anti pilins, 
com 2 botões no peito, com bolso e logotipo da Surg no mesmo; com 
mangas longas, com faixas refletivas na altura do antebraço, no 
abdômen e costas; com serigrafia (GUARAPUAVA-PREFEITURA 
MUNICIPAL) e Brasão da Prefeitura nas costas. Tamanhos a definir. 

R$ 
32,93 

R$ 
65.860,00 

02 2.000 und Calça em Polybrim 67% algodão e 33% Poliéster, primeira linha, c/ 
gramatura de 240 g/m², com zíper, elástico e cós, com faixas refletivas 
nas pernas abaixo dos joelhos, com dois bolsos na frente e um atrás. 
Tamanhos a definir. 

R$ 
47,10 

R$ 
94.200,00 

03 140 und Jaleco longo, em Oxford c/ botões e faixas refletivas nas mangas e 
bordas dos bolsos, c/ logo da Surg no lado esquerdo do peito e 
serigrafias do Brasão da Prefeitura e (GUARAPUAVA-PREFEITURA 
MUNICIPAL) nas costas. 

R$ 
33,87 

R$ 
4.741,80 

04 600 und Boné com aba tipo árabe confeccionado em Polybrim 67% algodão e 
33% Poliéster de primeira linha, c/ gramatura de 240 g/m², com 
serigrafias na frente e na lateral. 

R$ 
7,93 

R$ 
4.758,00 

TOTAL DO LOTE R$ 169.559,80 
 
 
LOTE 02-CALÇADOS DE SEGURANÇA 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 

01 1.200 Pares Caçado de segurança tipo botina confeccionado em couro vaqueta 
hidro fugado c/ elástico lateral recoberto, c/ solado injetado, bi 
densidade s/ costuras, c/ almofada frontal, c/ biqueira de propileno, 
cabedal costurado c/ 4 costuras, forração interna em gáspea não 
tecido e palmilha antimicrobiana. Numeração a definir. 

R$ 
62,20 

R$ 
74.640,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 74.640,00 
 
LOTE 03-CALÇADOS DE SEGURANÇA 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor Total 

01 150 Pares Calçado de segurança tipo sapato e/ou tênis, confeccionado em 
couro vaqueta hidro fugado c/ elástico lateral recoberto, c/ solado 
injetado, bi densidade s/ costuras, c/ almofada frontal, c/ biqueira de 
propileno, cabedal costurado c/ 4 costuras, forração interna em 
gáspea não tecido e palmilha antimicrobiana. Numeração a definir. 

R$ 
64,18 

R$ 9.627,00 

02 40 Pares Calçado de segurança tipo coturno confeccionado em vaqueta c/ 
trama de nylon em camadas, c/ biqueira de aço, c/ forração em 
gáspea, c/ solado injetado bi densidade, c/ proteção de metatarso e 
fechamento em cordão, taloneira laranja ou vermelha. Numeração 
a definir. 

R$ 
200,24 

R$ 8.009,60 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 17.636,00  
 
LOTE 04-CALÇADOS DE SEGURANÇA 
Ite
m 

Qtd Und Produto Valor 
Unt 

Valor Total 

01 100 Pares Calçado de segurança tipo botas cano longo, confeccionada em poli 
cloreto de vinila (PVC), sem forro, na cor preta. Numeração a definir. 

R$ 
33,79 

R$ 3.379,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 3.379,00 
 
 
 
LOTE 05-EPIs- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 



01 100 Pç Capa de chuva confeccionada em tecido sintético (malha de 
poliéster-trevira) c/ revestimento em PVC, c/ fechamento frontal 
c/ botões de pressão, c/ mangas longas e capuz, isoladas 
eletronicamente. Tamanhos a definir. 

R$ 
27,67 

R$ 
2.767,00 

02 100 Conj. Conjunto de nylon emborrachado sem refletivos, cor preta 
composto por jaqueta c/ capuz, fechamento c/ zíper e velcro e 
calça. 

R$ 
137,33 

R$ 
13.733,00 

03 200 Conj. Conjunto de nylon emborrachado com refletivos, personalizado 
c/ logo da Surg na região frontal lado esquerdo e serigrafia nas 
costas (GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL), cor 
laranja. Tamanhos a definir. 

R$ 
160,67 

R$ 
32.134,00 

04 20 Conj. Conj. p/ aplicação de agrotóxicos, confeccionado em tecido 
hidro-repelente, composto de calça c/ proteção frontal em PVC 
até o joelho, camisa de manga longa, boné tipo árabe e avental 
em PVC. Tamanhos a definir. 

R$ 
53,21 

R$ 
1.064,20 

05 20 Pç Vestimenta de segurança tipo calça, confeccionada em tecido 
100% poliéster, com proteção interna de 8 camadas em tecido 
de poliéster de alta resistência, c/ forração interna em tecido 
100% poliamida, elástico e cordão na cintura para fixação e 
ajuste. Tamanhos a definir. 

R$ 
143,33 

R$ 
2.866,60 

06 30 Pç Vestimenta tipo jardineira confeccionada em nylon 
emborrachado, c/ bota (PVC) acoplado e soldado 
eletronicamente. Tamanhos a definir. 

R$ 
161,67 

R$ 
4.850,10 

07 20 Pç Cinto de segurança com 2 pontos de conexão sendo um nas 
costas e um frontal, com ajustes nas pernas e braços modelo 
paraquedista. Deve acompanhar talabarte em Y c/ ganchos de 
abertura mínima de 53 mm, c/ absorvedor de energia, 
comprimento do talabarte 1,30 m. 

R$ 
253,00 

R$ 
5.060,00 

08 200 Pares Luva de segurança confeccionada em poli cloreto de vinila, c/ 
suporte têxtil em malha, punho 26 cm, c/ dedos, palma e dorso 
áspero. Tamanhos a definir. 

R$ 
8,53 

R$ 
1.706,00 

09 1.200 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de 
algodão; palma, dedos e dorso revestidos de látex nitrílico na 
cor preta e azul, c/ punho em malha elasticizada. Tamanho a 
definir.  

R$ 
7,75 

R$ 
9.300,00 

10 600 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de 
poliéster e poliamida; palma, dedos e dorso revestidos com 
borracha natural vulcanizada e punho tricotado c/ elástico. 

R$ 
9,90 

R$ 
5.940,00 

11 1.200 Pares Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de 
algodão; palma, dedos e dorso revestidos de látex natural na 
cor verde, c/ punho em malha elasticizada. Tamanho a definir. 

R$ 
7,98 

R$ 
9.576,00 

12 100 Pares Luva de segurança confeccionada em látex natural, c/ 
revestimento interno flocado. Tamanho a definir. 

R$ 
4,93 

R$ 
493,00 

13 600 Pares Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico com 
revestimento interno flocado. Tamanho a definir. 

R$ 
7,30 

R$ 
4.380,00 

14 300 Pares Luva confeccionada em raspa de couro de primeira qualidade 
tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, 
dedo polegar e indicador, tira de reforço entre polegar e 
indicador, punho com costura dupla, costura e fio de algodão 
com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com 
aproximadamente 07 cm de comprimento, suficientemente 
macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem 
excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho único. 

R$ 
9,12 

R$ 
2.736,00 

15 50 Pares Luva confeccionada em raspa de couro de primeira qualidade 
tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, 
dedo polegar e indicador, tira de reforço entre polegar e 
indicador, punho com costura dupla, costura e fio de algodão 
com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com 
aproximadamente 20 cm de comprimento, suficientemente 
macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem 
excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho único. 

R$ 
13,18 

R$ 
659,00 

16 100 Pares Luva de segurança confeccionada em vaqueta branca c/ 
reforço palmar e dedos. Tamanho a definir. 

R$ 
15,75 

R$ 
1.575,00 

17 200 Pç Óculos de segurança c/ proteção lateral em policarbonato, c/ 
tratamento anti-embaçante, c/ hastes ajustáveis, c/ cordão, 
modelo Rio de Janeiro. 

R$ 
4,86 

R$ 
972,00 

18 30 Pç Protetor auricular (concha) atenuação de ruído de 24 db. R$ 
53,09 

R$ 
1.592,70 

19 100 Pç Protetor auricular tipo plug de inserção pré-moldado, de 
silicone, com cordão, com caixa clipe plástica, disponível em 
tamanho único, possui 3 flanges curtas, com nível de 
atenuação de ruído NRRsf 15 db. Deverá atender a ANSI 
12.6/1997 e ter certificado de aprovação do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

R$ 
2,04 

R$ 
204,00 



20 60 Pares Vestimenta de segurança tipo perneira, confeccionada em 
couro sintético (Bedin), de 15 mm de espessura, forrada 
internamente, em peça única, s/ ajuste/regulagem, contendo 3 
lâminas de aço na parte frontal, medindo 16 cm de 
comprimento e 0,6mm de espessura, com no mínimo, três 
furos laterais p/ troca gasosa. Medidas: 40 cm de comprimento 
na frente, 20 cm de comprimento atrás, 9 cm de comprimento 
sobre o metatarso, 8 mm de espessura e 40 cm de 
circunferência. 

R$ 
28,33 

R$ 
1.699,80 

21 30 Pares Vestimenta de segurança tipo perneira confeccionada em 
raspa de couro, c/ costuras c/ fio de nylon, c/ cobertura de 
metatarso e fechamento a velcro. 

R$ 
21,00 

R$ 
630,00 

22 20 Pares Manga confeccionada em raspa de couro de primeira 
qualidade curtida ao cromo com espessura aproximada de 2 
mm, com alça de sustentação em tiras do mesmo material, 
com fivelas metálicas presas por rebites para ajuste no ombro. 

R$ 
22,33 

R$ 
446,60 

23 200 Pç Máscara descartável p/ Vap. Org. filtro PFF-2 c/ válvulas de 
exalação c/ formato tipo concha, apresentando face externa na 
cor cinza ou preta e interna branca, com solda térmica em todo 
o seu perímetro. O respirador possui camadas de microfibras 
sintéticas tratadas eletrostaticamente e uma camada de 
microfibra impregnada com partículas de carvão ativado. Nas 
laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de 
cada lado por onde passam as pontas de dois tirantes 
elásticos. A parte superior interna da peça possui uma tira de 
espuma cinza e a parte superior externa, uma tira de material 
metálico moldável. O respirador possui, em sua parte central, 
um dispositivo branco com uma válvula de exalação. Proteção 
das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). 
Deverá atender a NBR 13698/96 e ter o certificado de 
aprovação de Equipamento de Proteção Individual, e os 
mesmos possuir validade mínima de 2 anos a partir da data de 
entrega. 

R$ 
8,17 

R$ 
1.634,00 

24 50 Pç Máscara Descartável p/ partículas em suspensão, filtro PFF-1 
c/ válvulas de exalação com formato tipo concha, apresentando 
face externa na cor cinza ou preta e interna branca, com solda 
térmica em todo seu perímetro. O respirador possui camadas 
de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e uma 
camada de microfibras impregnadas com elementos filtrantes. 
Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois 
de cada lado por onde passam as pontas de dois tirantes 
elásticos. A parte superior interna da peça possui uma tira de 
espuma cinza e a parte superior externa, uma tira de material 
metálico moldável. O respirador possui, em sua parte central, 
um dispositivo branco com uma válvula de exalação. Proteção 
das vias respiratórias contra poeiras, névoas tóxicas (PFF1). 
Deverá atender a NBR 13698/96 e ter o certificado de 
aprovação do ministério do trabalho e emprego. O Certificado 
de Aprovação de Equipamentos de Proteção individual, e os 
mesmos deverão possuir validade mínima de 2 anos a partir da 
data de entrega. 

R$ 
6,07 

R$ 
303,50 

25 10 Pç Respirador em Silicone – semi-facial com cartuchos para 
vapores orgânicos e gases ácidos.   

R$ 
123,00 

R$ 
1.230,00 

26 500 Frasco Bloqueador solar tipo loção com Fator de Proteção Solar (FPS) 
mínimo de 30; com componentes que promovam barreiras 
físicas e químicas aos raios UV, devendo ser de amplo 
espectro: 
- Radiação UVA (320 – 400 mm) 
- Radiação UVB (290 – 320 mm) 
- O produto deverá apresentar odor suave e agradável, livre de 
substâncias oleosas (“oilfree”), antialérgico, não 
comedogênico; 
- Não deve provocar manchas na pele ou nas roupas. 
HOMOLOGAÇÃO 
Somente serão homologados os fornecedores que 
apresentarem as seguintes informações junto aos seus 
produtos: nome químico do produto; nome comercial; fator de 
proteção solar; componentes do produto; identificação dos 
produtos que agem como barreira química; identificação dos 
produtos que agem como barreira física, com no mínimo, 
dióxido de titânio; peso líquido do produto. 
EMBALAGEM 
O produto deverá ser fornecido em embalagens individuais, de 
120 ml. 
VALIDADE DO PRODUTO 

R$ 
16,27 

R$ 
8.135,00 



O produto deverá ter um prazo de validade de, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses a partir da data de entrega. A data de 
fabricação e o número do lote deverão estar estampado na 
embalagem. O produto não deverá ter sido fabricado a mais de 
3 (três) meses da data de entrega. 
GARANTIA 
O fornecedor deverá apresentar garantia legal, conforme 
Código de Defesa do consumidor, de 90 (noventa) dias a 
contar da aceitação do material entregue. Este produto deverá 
ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde. CÓDIGO 59115. 

27 20 Bisnaga/pote CREME PROTETOR DE SEGURANÇA ((3 em 1)) 
OBJETIVO Proteger a pele contra produtos e substâncias 
agressivas, não sendo necessários outros tipos de creme. 
DESCRIÇÃO Creme para proteção da pele, sem silicone em 
sua composição, atóxico, antialérgico. Testado e aprovado 
como barreira química, contra: 
- Água resistente: produtos e substâncias solúveis ou a base 
de água que irritam a pele tais como: óleos de corte, 
argamassa e cimento. 
- Óleo resistente: produtos ou substâncias lipossolúveis, 
graxas, óleos, colas, vernizes, gasolina, solventes e 
lubrificantes. 
- Pintura: produtos ou substâncias em trabalhos de pinturas 
tais como: tintas, acetona, aguarrás, MEC (metiletilcetona) e 
determinados tipos de thinners. 
Embalagem: bisnaga ou pote com 200 gramas. 

R$ 
10,92 

R$ 
218,40 

28 15 Pç Protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira de 
material plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste 
simples ou com catraca e visor de material plástico 
(policarbonato) incolor e/ou  verde claro, tamanho 8” e 10”. 

R$ 
16,18 

R$ 
242,70 

29 10 Pç Capacete c/ kit – Protetor facial em policarbonato/protetor 
auricular concha 24 dB (A) de atenuação.   Proteção do usuário 
contra impactos de objetos volantes e dentre outras atividades 
que necessite de proteção na região da cabeça, proteção da 
face e proteção contra ruídos. 
DESCRIÇÃO: O capacete completo é composto de um 
capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo 
concha e um protetor facial tipo tela de nylon. 
Protetor Auricular Tipo Concha: É constituído de dois 
abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 21 
dB(A) NRRsf , sendo este de meia haste (para encaixe no 
suporte). 
Protetor Facial Tipo Tela: Fabricado em nylon na cor preta, 
borda em polipropileno e furos na extremidade para fixação do 
protetor facial ao suporte do capacete. 
Capacete de Segurança: Em plástico de polietileno, 
classificação a/b, com aba frontal, nervura central no capacete 
para reforço e fendas (slot) laterais para adaptação de 
protetores faciais e auriculares tipo concha, 
suspensão/carneira em plástico de polietileno, fixada através 
de 4 pontos de encaixe, com tira absorvente de espuma 
sintética na testa e de regulagem simples. 

R$ 
99,33 

R$ 
993,30 

30 02 Pç Máscara de solda, confeccionada de celeron (plástico laminado 
técnico com reforços de tecidos de algodão e 
resina fenólica), com visor basculante (articulado) para 
acoplagem das lentes incolor e filtro de luz de diversas 
tonalidades, carneira com regulagem do tipo catraca para 
fixação e ajuste na cabeça. 

R$ 
50,08 

R$ 
100,16 

31 04 Pç Óculos de segurança para maçariqueiro, em material 
termoplástico de alta resistência c/ regulagem e ajuste, com 
lentes contra impacto de partículas e lentes filtrantes de 
radiações ultravioleta e infravermelho, com tonalidade 8. 

R$ 
11,00 

R$ 44,00 

32 04 Pç Avental confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, 
curtida ao cromo, com espessura de ±0,2 mm, sem emendas, 
com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e 
uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas; 
deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, 
orifícios, deformações e acabamento perfeito. Medidas: 
Comprimento 120 cm e Largura 60 cm. 

R$ 
29,30 

R$ 
117,20 

33 04 Pç Blusão de segurança para soldador confeccionado em raspa 
de couro de 1ª qualidade, curtido ao cromo, costurado com fio 
100% algodão ou aramida com fechamento frontal em velcro 
ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embutido 
no cano da manga. O Blusão de raspa possui a espessura 

R$ 
72,67 

R$ 
290,68 



média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 
kg/m². Tamanhos a definir. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 117.693,94 
 
LOTE 06- EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 
Item Qtd Und Produto Valor 

Unt 
Valor 
Total 

01 50 Pç Cones de sinalização 75 cm padrão ABNT em borracha flexível, c/ faixas 
refletivas e peso mínimo de 3,1 kg, a base do cone deve se quadrada e ter 
entradas e saídas para transição do ar; cor laranja e branco. 

R$ 
64,99 

R$ 
3.249,50 

02 100 Pç Cones de Sinalização 75 cm em polietileno, semi-flexível c/ base 
quadrada, na cor laranja e branco. 

R$ 
33,20 

R$ 
3.320,00 

03 30 Pç Cones de Sinalização 50 cm em polietileno, semi-flexível c/ base 
quadrada, na cor laranja e branco. 

R$ 
17,02 

R$ 
510,60 

04 20 Pç Canalizador de tráfego/sinalização, fabricado em polietileno linear ativado, 
com base quadrada, com sistema de circulação de água e ar, com 
dimensões de 56,00 x 56,00 cm e 111,00 cm de altura, com película 
refletiva e pintura sólida na cor  laranja e branco, pesando no mínimo 6,5 
Kg. 

R$ 
254,88 

R$ 
5.097,60 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 12.177,70 
VALOR TOTAL GERAL DOS LOTES R$ 395.087,04 

 
EM RAZÃO DESSAS ALTERAÇÕES A DATA PARA O CREDENCIAMENTO 
E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: OCORRERÁ DÁS 13H15M ÀS 
13H30M DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.  
COM DATA DE ABERTURA DIA 21/08/2014  HORÁRIO: 13H30M. 
 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 
 
 
Guarapuava, 08 de agosto de 2014. 

 
 
 

(a) Paulo Cezar Tracz 
Pregoeiro 

 


