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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 
O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 012/2021, 

no uso de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 

033/2021, Modalidade Pregão, na forma que segue: 

 
 

DADOS DAS EMPRESAS: 
 

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-EPP 

CNPJ: 11.768.299/0001-45 

ENDEREÇO: RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, N° 689, BAIRRO VILAR DOS TELES, SÃO JOÃO 
DE MERITI/RJ 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 
PROTETOR SOLAR FPS 30 - protetor solar fps 30 característicastextura leve não oleosa fácil de 
espalhar e de rápida absorção muito alta proteção contra queimaduras solares resistência à água e 
suor hidratação prolongada sem fragrância dermatologicamente e oftalmologicame ALGSUN 

UNITÁ 2060  R$      8,00 
 R$    

16.480,00  

 

DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 

CNPJ: 20.776.241/0001-34 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 364, CENTRO, CURVELO/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

14 
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA - com reforço interno e na palma, confeccionada em 
vaqueta tipo petroleira, aprovada para proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos 
e escoriantes. tamanho: p e m 3CARLOS/ CA 40319 

PAR 12 R$      13,90 R$ 166,80 

 

EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 

CNPJ: 14.959.252/0001-57 

ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO II, N° 2282, BAIRRO CAIÇARAS, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRI
O 

VALOR 
TOTAL 

4 
OCULOS DE PROTECAO - lente transparente com proteção lateral, com armação e hastes 

reguláveis em plástico resistente ISSO MOLD CA 
UNITÁ 60 3,15 189 

5 
OCULOS DE PROTECAO - óculos de proteção lente transparente com proteção lateral com 

armação e hastes reguláveis em plástico 
ISSO MOLD CA 

UNITÁ 110 3,15 346,5 

7 
AVENTAL EM COUVIM BRANCO - em tecido de algodão forrado com napa e cordão de 

algodão. medida aproximada: altura: 1,20cm x 
largura: 0,70cm. PLASTCOR 

UNITÁ 25 8,98 224,5 

9 

LUVA DE LATEX CANO LONGO RANHURADA - com virola que 
prende o antebraço. antiderrapante extra. evitando que líquidos 
escorram para dentro da luva; proporcione resistência química e 
mecânica. tenha aprovação para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, 

cortantes e perfurantes com nível de 
desempenho 1010, e químico: classe a, b e c. tamanho m . DANNY 

PAR 30 8,45 253,5 

13 

BOTA DE BORRACHA EM PVC - INJETADA EM PVC ESPECIAL - 
cano médio com forro, injetada em pvc especial medindo 
aproximadamente 234 mm partindo do topo do salto, na cor branca, 
com solado anti-derrapante, bom acabamento e que ofereça completa 
impermeabilidade e conforto ao usário - numeração: 35 ao 44 INNPRO 

PAR 16 33,85 541,6 

19 

BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM ELÁSTICO - solado em 
poliuretano monodensidade sem bico de aço; confeccionado em couro 
curtido ao cromo; fechamento em elástico palmilha de montagem em 
não tecido fixada pelo sistema strobel. CARTOM 

PAR 40 36,6 1.464,00 
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23 

ABAFADOR DE RUÍDOS PROFISSIONAL - abafador de ruídos tipo concha regulável, hasta 
ampla e almofada macia ( permite 

substituição das almofadas e espuma). conhas em poliuretano, 
espuma em poliuretano e almofadas em poliuretano recoberto com pvc DELTA PLUS 

UN 70 9,8 686 

24 

LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COM SUPORTE TEXTIL 100% 
ALGODAO - cobertura na palma e dorso, punho de malha. 
acabamento no interior em suporte têxtil; possui superfície externa 
lisa, dorso coberto e punho em malha; comprimento de 25 cm e 
espessura de 1,40 mm; liberdadade de movimentos; suporte têxtil 
confortável (sem costura nas superfícies de trabalho); indicada para usinagem de peças, 

coleta de resíduos urbanos industrial e coleta 
seletiva, manutenção, limpeza, serviços em geral, atividades 
abrasivas SUPERSAFETY 

PAR 240 7,18 1.723,20 

30 

CAMISA ANTI CHAMA - TAMANHO G - abertura frontal, fechamento com botões antichama 
e pala protetora, gola colarim esporte com pé 

de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva, com bolso 
frontal, identificação do epi, risco e atpv bordados, confeccionada com tecido retardante à 

chama, conforme normas (nfpa2112 e 
nfpa70e -nr10) POWER 

UN 2 125 250 

31 

CAMISA ANTI CHAMA- TAMANHO M - abertura frontal, fechamento com botões antichama 
e pala protetora, gola colarim esporte com pé 

de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva, com bolso 
frontal, identificação do epi, risco e atpv bordados, confeccionada 
com tecido retardante à chama, conforme normas (nfpa2112 e nfpa70e -nr10) POWER 

UN 3 125 375 

32 

CALÇA ANTI CHAMA - fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com 
proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 7 

passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros 
chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do 
epi, risco e atpv bordados, confeccionada com tecido retardante à 
chama, conforme normas (nfpa2112 e nfpa70e-nr10) POWER 

UN 5 118 590 

33 

CAPECETE DE SEGURANÇA - ELETRICISTA - injetado em material 
plástico (polipropileno) na cor laranja, com uma nervura central; dotados de suspensão 

composta de duas fitas de poliéster, com 
regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro, 
fixas ao casco através de quatro rebites; tira absorvedora de suor 
confeccionada de neoprene e jugular confeccionada de fita de 
poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco. carneira acolchoada 

regulável. para proteção da cabeça contra impactos e penetração e choque elétrico LIBUS 

UN 5 24,8 124 

 

L. BACKES 

CNPJ: 22.639.468/0001-63 

ENDEREÇO: RUA GERMANO WINCK, N° 594, CENTRO, HERVEIRAS/RS 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRI
O 

VALOR 
TOTAL 

22 

MASCARA FACIAL COM FILTRO DUPLO - conexão baionete - 
posição lateral dos filtros; corpo da mascara em epdm, visor feito em triples ou pc; 
cinco pontos de fixação, com tira larga onde se encontra maior esforço sobre a 
cabeça faz com que a pressão do tirante seja distribuída na cabeça IGO BIZ 

PAR 12 650,00 7.800,00 

 

LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME 

CNPJ: 27.701.484/0001-52 

ENDEREÇO: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, N° 742, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

16 
AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT - tamanho 
unico. 1,20 x 1,40. gramatura 40. cor branco. manga longa. fechamento em tiras. ABEL 

FRANCO 
UNITÁ 1.000,00 R$      4,00 

R$ 
4.000,00 

45 

MACACÃO IMPERMEAVEL - macacão de proteção e segurança antiestético em 
polipropileno - vic85.111 - confeccionado em nãoi 

tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no 
capuz, cintura, punhos e tornozelos. possui tratamento antiestático. 
tamanho xg, na cor branco, normas técnicas: isso 16602:2007. VOLK 

UNITÁ 350 R$    15,00 
R$ 

5.250,00 

18 
FILTRO PARA MASCARA - tipo: 
vo/cl2/hcl/so2/formaldeído; escape de: 
h2s/nh3/ metilamina/no2/p3 PLASTCOR 

PAR 10 R$    22,00 
R$    

220,00 

19 
FILTRO DE MÁSCARA - NBR 13696 - filtro combinado. vapores orgânicos, classe 1, p3, sl, 

1000ppm 
tipo - a1p3 PLASTCOR 

PAR 10 R$    22,00 
R$    

220,00 

37 

PERNEIRA EM RASPA OU CORTE TAMANHO UNIVERSAL - 
perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado 
de pvc, tres talas de aço na parte frontal, metatarso fixado através 
de solda eletronica, fechamento nas bordas por meio de vies em material sintetico, 

fechamento total em velcro, devera apresentar 

PAR 40 R$    19,00 
R$    

760,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

  

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

resistencia contra picadas de animais peçonhentos e agentes 
quimicos abrasivos R A BRITO CA 

 

PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

CNPJ: 19.188.783/0001-07 

ENDEREÇO: RUA LONDRES, N° 47, BAIRRO JARDIM EUROPA, SETE LAGOAS/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

3 
MASCARA DESC C ELASTICO TRIPLA BRANCA - máscara desc 
c/ elástico tripla branca caixa com 50 WK FLEX 

CAIXA 20  R$      9,75  
 R$    

195,00  

8 

LUVA EM PVC - na cor verde com suporte têxtil e 36cm de 
comprimento e acabamento liso. confeccionadas com composto especial de cloreto de 

polivinilo, com suporte têxtil em malha 100% 
algodão, proporcionando absorção ao suor e conforto ao usuário. 
proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos 
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; 
resistente ao rasgamento e excelente flexibilidade; resistência química adequada para 

trabalhos que necessitem resistência à ação 
de óleos, graxas, ácidos, gorduras, umidade e agentes químicos tais 
como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; 
classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 
3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. DANNY 

PAR 812  R$    11,90  
 R$ 

9.662,80  

15 

ALCOOL EM GEL 70% - alcool anti-séptico em gel - álcool etilico 
hidratado em gel 70 ° inpm, incolor/ transparente, indicado para higiene das mãos. unidade 

de fornecimento: frasco 500gramas 
NANOVIT 

FR 100  R$      4,90  
 R$    

490,00  

16 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- P - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho p MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

17 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- M - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho m MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

18 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- G - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho g MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

28 
PROTETOR SOLAR FPS 50 - resistente a agua, ampla proteção uva 
-uvb, açao hidratante, não oleoso COSMODERMA 

UNITÁ 100  R$    11,00  
 R$ 

1.100,00  

37 SACO OU COBERTURA PARA ÓBITO - constituido em polietileno com ziper UN 150  R$    17,95  
 R$ 

2.692,50  

 

SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP 

CNPJ: 06.176.619/0001-38 

ENDEREÇO: RUA AMETISTA, N° 171, BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

26 

BONÉ ÁRABE COM BLIM E ABA, VELCRO E ELÁSTICO - boné árabe 
de segurança confeccionado em tecido de algodão ou brim, modelo árabe, com aba 

polipropileno, fechamento frontal em velcro, costur 
com linha de algodão, proteção no pescoço BRASCAMP 

UN 30 8,40 252 

29 

PROTETOR AURICULAR DE INSERÇAO COM CORDAO 
POLIESTER TAMANHO UNIVERSAL - apresenta excelente 
flexibilidade e acabamento, produzido com silicone hipoalergenico, nao 
contem substancias toxicas, acompanha cordao de poliester , nivel de 
redução de ruido (nrrsf) não inferior a 18 db VEAJ 

UNITÁ 100 1,24 124 

35 
LUVA ISOLANTE - material borracha, cor preta, material interno liso, 
características adicionais manobras em alta tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados 

de alta tensão VOLK 
UN 10 434,00 4.340,00 

 

SUPRISOLDAS LTDA 

CNPJ: 10.972.584/0001-10 

ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, N° 1011, BAIRRO VILA OLGA, SANTA LUZIA/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

3 

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 
- luva de látex natural para limpeza pesada - tamanho m na cor amarela interior flocado 

palma antiderrapante comprimento: 31 cm 
espessura: 0 60 mm igual ou superior a mucambo VOLK 

PAR 1.000,00 2,5 2.500,00 

9 
LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 

- tamanho m, cor amarela; interior flocado; palma antiderrapante 
PAR 300 2,5 750 
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comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior a 
mucambo. tamanho m e p. VOLK 

1 

VESTIMENTA DE PROTEÇAO QUIMICA - tipos 5 e 6- iso 13.982 e 
16602 en 1073-2. ( proteçao contra agentes infecciosos (en 14126), 
incluindo resistencia a penetraçao por sangue sintetico ( iso 16603). tratameto antiestatico ( 

en 1149-5) em ambos os ladoas. tecido e 
costuras oferecem barreira quimica para permeaçao de produtos 
quimicos para permeaçao de produtos quimicos inorganicos a base de 
agua em baixa concentraçao. costuras reforçadas termosseladas para 
maior proteçao e robustez. fechamento  com fita adesiva ma pala e no queixo para adequada 

vedaçao da mascara. elasticos nos punhos, 
tornozelos , cintura e em volta da face. apoio de pelegar feito de 
borracha elastica acoplado ao final das mangas. 
cor : branca SUPER SAFETY 

UNITÁ 200 15,4 3.080,00 

32 

CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA - 
fechamento em elastico confeccionado em couro na cor preta curtido 
ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sistema strobel, biqueta 

para conformação, solado de poliuretano 
bidensidade com propriedades antiderrapantes injetado diretamente no 
cabedal e sistema de amortecimento de impacto no salto. tamanho: 
38 a 43 CARTOM 

PAR 200 39,89 7.978,00 

 
 

Cordisburgo, 16 de dezembro de 2021 
 
 
 
 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 
Pregoeiro 
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
O Prefeito do Município de Cordisburgo, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o 

Processo Licitatório nº 033/2021, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do 

certame na forma que segue: 

 

DADOS DAS EMPRESAS: 
 

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-EPP 

CNPJ: 11.768.299/0001-45 

ENDEREÇO: RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, N° 689, BAIRRO VILAR DOS TELES, SÃO JOÃO 
DE MERITI/RJ 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

6 

PROTETOR SOLAR FPS 30 - protetor solar fps 30 característicastextura leve não oleosa fácil de 
espalhar e de rápida absorção muito alta proteção contra queimaduras solares resistência à 
água e suor hidratação prolongada sem fragrância dermatologicamente e oftalmologicame 
ALGSUN 

UNITÁ 2060  R$      8,00 
 R$    

16.480,00  

 

DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA 

CNPJ: 20.776.241/0001-34 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 364, CENTRO, CURVELO/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

14 
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA - com reforço interno e na palma, confeccionada em vaqueta 
tipo petroleira, aprovada para proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos e 
escoriantes. tamanho: p e m 3CARLOS/ CA 40319 

PAR 12 R$      13,90 R$ 166,80 

 

EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 

CNPJ: 14.959.252/0001-57 

ENDEREÇO: AVENIDA DOM PEDRO II, N° 2282, BAIRRO CAIÇARAS, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRI
O 

VALOR 
TOTAL 

4 
OCULOS DE PROTECAO - lente transparente com proteção lateral, com armação e hastes 

reguláveis em plástico resistente ISSO MOLD CA 
UNITÁ 60 3,15 189 

5 
OCULOS DE PROTECAO - óculos de proteção lente transparente com proteção lateral com 

armação e hastes reguláveis em plástico 
ISSO MOLD CA 

UNITÁ 110 3,15 346,5 

7 
AVENTAL EM COUVIM BRANCO - em tecido de algodão forrado com napa e cordão de 

algodão. medida aproximada: altura: 1,20cm x 
largura: 0,70cm. PLASTCOR 

UNITÁ 25 8,98 224,5 

9 

LUVA DE LATEX CANO LONGO RANHURADA - com virola que 
prende o antebraço. antiderrapante extra. evitando que líquidos 
escorram para dentro da luva; proporcione resistência química e 
mecânica. tenha aprovação para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, 

cortantes e perfurantes com nível de 
desempenho 1010, e químico: classe a, b e c. tamanho m . DANNY 

PAR 30 8,45 253,5 

13 

BOTA DE BORRACHA EM PVC - INJETADA EM PVC ESPECIAL - 
cano médio com forro, injetada em pvc especial medindo 
aproximadamente 234 mm partindo do topo do salto, na cor branca, 
com solado anti-derrapante, bom acabamento e que ofereça completa 

PAR 16 33,85 541,6 
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impermeabilidade e conforto ao usário - numeração: 35 ao 44 INNPRO 

19 

BOTINA DE SEGURANÇA PRETA COM ELÁSTICO - solado em 
poliuretano monodensidade sem bico de aço; confeccionado em couro 
curtido ao cromo; fechamento em elástico palmilha de montagem em 
não tecido fixada pelo sistema strobel. CARTOM 

PAR 40 36,6 1.464,00 

23 

ABAFADOR DE RUÍDOS PROFISSIONAL - abafador de ruídos tipo concha regulável, hasta 
ampla e almofada macia ( permite 

substituição das almofadas e espuma). conhas em poliuretano, 
espuma em poliuretano e almofadas em poliuretano recoberto com pvc DELTA PLUS 

UN 70 9,8 686 

24 

LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA COM SUPORTE TEXTIL 100% 
ALGODAO - cobertura na palma e dorso, punho de malha. 
acabamento no interior em suporte têxtil; possui superfície externa 
lisa, dorso coberto e punho em malha; comprimento de 25 cm e 
espessura de 1,40 mm; liberdadade de movimentos; suporte têxtil 
confortável (sem costura nas superfícies de trabalho); indicada para usinagem de peças, 

coleta de resíduos urbanos industrial e coleta 
seletiva, manutenção, limpeza, serviços em geral, atividades 
abrasivas SUPERSAFETY 

PAR 240 7,18 1.723,20 

30 

CAMISA ANTI CHAMA - TAMANHO G - abertura frontal, fechamento com botões antichama 
e pala protetora, gola colarim esporte com pé 

de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva, com bolso 
frontal, identificação do epi, risco e atpv bordados, confeccionada com tecido retardante à 

chama, conforme normas (nfpa2112 e 
nfpa70e -nr10) POWER 

UN 2 125 250 

31 

CAMISA ANTI CHAMA- TAMANHO M - abertura frontal, fechamento com botões antichama 
e pala protetora, gola colarim esporte com pé 

de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva, com bolso 
frontal, identificação do epi, risco e atpv bordados, confeccionada 
com tecido retardante à chama, conforme normas (nfpa2112 e nfpa70e -nr10) POWER 

UN 3 125 375 

32 

CALÇA ANTI CHAMA - fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com 
proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 7 

passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros 
chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do 
epi, risco e atpv bordados, confeccionada com tecido retardante à 
chama, conforme normas (nfpa2112 e nfpa70e-nr10) POWER 

UN 5 118 590 

33 

CAPECETE DE SEGURANÇA - ELETRICISTA - injetado em material 
plástico (polipropileno) na cor laranja, com uma nervura central; dotados de suspensão 

composta de duas fitas de poliéster, com 
regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro, 
fixas ao casco através de quatro rebites; tira absorvedora de suor 
confeccionada de neoprene e jugular confeccionada de fita de 
poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco. carneira acolchoada 

regulável. para proteção da cabeça contra impactos e penetração e choque elétrico LIBUS 

UN 5 24,8 124 

 

L. BACKES 

CNPJ: 22.639.468/0001-63 

ENDEREÇO: RUA GERMANO WINCK, N° 594, CENTRO, HERVEIRAS/RS 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRI
O 

VALOR 
TOTAL 

22 

MASCARA FACIAL COM FILTRO DUPLO - conexão baionete - 
posição lateral dos filtros; corpo da mascara em epdm, visor feito em triples ou pc; 
cinco pontos de fixação, com tira larga onde se encontra maior esforço sobre a 
cabeça faz com que a pressão do tirante seja distribuída na cabeça IGO BIZ 

PAR 12 650,00 7.800,00 

 

LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME 

CNPJ: 27.701.484/0001-52 

ENDEREÇO: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, N° 742, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

16 
AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT - tamanho 
unico. 1,20 x 1,40. gramatura 40. cor branco. manga longa. fechamento em tiras. ABEL 

FRANCO 
UNITÁ 1.000,00 R$      4,00 

R$ 
4.000,00 

45 

MACACÃO IMPERMEAVEL - macacão de proteção e segurança antiestético em 
polipropileno - vic85.111 - confeccionado em nãoi 

tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no 
capuz, cintura, punhos e tornozelos. possui tratamento antiestático. 
tamanho xg, na cor branco, normas técnicas: isso 16602:2007. VOLK 

UNITÁ 350 R$    15,00 
R$ 

5.250,00 

18 
FILTRO PARA MASCARA - tipo: 
vo/cl2/hcl/so2/formaldeído; escape de: 
h2s/nh3/ metilamina/no2/p3 PLASTCOR 

PAR 10 R$    22,00 
R$    

220,00 

19 
FILTRO DE MÁSCARA - NBR 13696 - filtro combinado. vapores orgânicos, classe 1, p3, sl, 

1000ppm 
tipo - a1p3 PLASTCOR 

PAR 10 R$    22,00 
R$    

220,00 
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37 

PERNEIRA EM RASPA OU CORTE TAMANHO UNIVERSAL - 
perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado 
de pvc, tres talas de aço na parte frontal, metatarso fixado através 
de solda eletronica, fechamento nas bordas por meio de vies em material sintetico, 

fechamento total em velcro, devera apresentar 
resistencia contra picadas de animais peçonhentos e agentes 
quimicos abrasivos R A BRITO CA 

PAR 40 R$    19,00 
R$    

760,00 

 

PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

CNPJ: 19.188.783/0001-07 

ENDEREÇO: RUA LONDRES, N° 47, BAIRRO JARDIM EUROPA, SETE LAGOAS/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

3 
MASCARA DESC C ELASTICO TRIPLA BRANCA - máscara desc 
c/ elástico tripla branca caixa com 50 WK FLEX 

CAIXA 20  R$      9,75  
 R$    

195,00  

8 

LUVA EM PVC - na cor verde com suporte têxtil e 36cm de 
comprimento e acabamento liso. confeccionadas com composto especial de cloreto de 

polivinilo, com suporte têxtil em malha 100% 
algodão, proporcionando absorção ao suor e conforto ao usuário. 
proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos 
contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes; 
resistente ao rasgamento e excelente flexibilidade; resistência química adequada para 

trabalhos que necessitem resistência à ação 
de óleos, graxas, ácidos, gorduras, umidade e agentes químicos tais 
como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; 
classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 
3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. DANNY 

PAR 812  R$    11,90  
 R$ 

9.662,80  

15 

ALCOOL EM GEL 70% - alcool anti-séptico em gel - álcool etilico 
hidratado em gel 70 ° inpm, incolor/ transparente, indicado para higiene das mãos. unidade 

de fornecimento: frasco 500gramas 
NANOVIT 

FR 100  R$      4,90  
 R$    

490,00  

16 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- P - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho p MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

17 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- M - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho m MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

18 
LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM- G - 
latex de borracha natural; fabricada em látex; com pó bioabsorvível; 
ambidestra; embalagem tipo dispenser box - tamanho g MEDIX 

CX 2  R$    29,40  
 R$      

58,80  

28 
PROTETOR SOLAR FPS 50 - resistente a agua, ampla proteção uva 
-uvb, açao hidratante, não oleoso COSMODERMA 

UNITÁ 100  R$    11,00  
 R$ 

1.100,00  

37 SACO OU COBERTURA PARA ÓBITO - constituido em polietileno com ziper UN 150  R$    17,95  
 R$ 

2.692,50  

 

SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP 

CNPJ: 06.176.619/0001-38 

ENDEREÇO: RUA AMETISTA, N° 171, BAIRRO PRADO, BELO HORIZONTE/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

26 

BONÉ ÁRABE COM BLIM E ABA, VELCRO E ELÁSTICO - boné árabe 
de segurança confeccionado em tecido de algodão ou brim, modelo árabe, com aba 

polipropileno, fechamento frontal em velcro, costur 
com linha de algodão, proteção no pescoço BRASCAMP 

UN 30 8,40 252 

29 

PROTETOR AURICULAR DE INSERÇAO COM CORDAO 
POLIESTER TAMANHO UNIVERSAL - apresenta excelente 
flexibilidade e acabamento, produzido com silicone hipoalergenico, nao 
contem substancias toxicas, acompanha cordao de poliester , nivel de 
redução de ruido (nrrsf) não inferior a 18 db VEAJ 

UNITÁ 100 1,24 124 

35 
LUVA ISOLANTE - material borracha, cor preta, material interno liso, 
características adicionais manobras em alta tensão 13.8 kv, aplicação sistemas energizados 

de alta tensão VOLK 
UN 10 434,00 4.340,00 

 

SUPRISOLDAS LTDA 

CNPJ: 10.972.584/0001-10 

ENDEREÇO: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, N° 1011, BAIRRO VILA OLGA, SANTA LUZIA/MG 
 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 
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LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 
- luva de látex natural para limpeza pesada - tamanho m na cor amarela interior flocado 

palma antiderrapante comprimento: 31 cm 
espessura: 0 60 mm igual ou superior a mucambo VOLK 

PAR 1.000,00 2,5 2.500,00 

9 

LUVA DE LATEX NATURAL PARA LIMPEZA PESADA - TAMANHO M 
- tamanho m, cor amarela; interior flocado; palma antiderrapante 
comprimento: 31 cm espessura: 0 60 mm igual ou superior a 
mucambo. tamanho m e p. VOLK 

PAR 300 2,5 750 

1 

VESTIMENTA DE PROTEÇAO QUIMICA - tipos 5 e 6- iso 13.982 e 
16602 en 1073-2. ( proteçao contra agentes infecciosos (en 14126), 
incluindo resistencia a penetraçao por sangue sintetico ( iso 16603). tratameto antiestatico ( 

en 1149-5) em ambos os ladoas. tecido e 
costuras oferecem barreira quimica para permeaçao de produtos 
quimicos para permeaçao de produtos quimicos inorganicos a base de 
agua em baixa concentraçao. costuras reforçadas termosseladas para 
maior proteçao e robustez. fechamento  com fita adesiva ma pala e no queixo para adequada 

vedaçao da mascara. elasticos nos punhos, 
tornozelos , cintura e em volta da face. apoio de pelegar feito de 
borracha elastica acoplado ao final das mangas. 
cor : branca SUPER SAFETY 

UNITÁ 200 15,4 3.080,00 

32 

CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA - 
fechamento em elastico confeccionado em couro na cor preta curtido 
ao cromo, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sistema strobel, biqueta 

para conformação, solado de poliuretano 
bidensidade com propriedades antiderrapantes injetado diretamente no 
cabedal e sistema de amortecimento de impacto no salto. tamanho: 
38 a 43 CARTOM 

PAR 200 39,89 7.978,00 

 
 

Cordisburgo, 16 de dezembro de 2021 
 
 
 
 
 

 
 

Pe. JOSÉ MAURÍCIO GOMES 
Prefeito Municipal 
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