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Lages, SC, 11 de outubro de 2017. 
 
 
DA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 
PARA: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
A/C RENO ROGÉRIO DE CAMARGO 
Diretor de Licitações e Contratos 
 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTO. 
 
 
Pregão Presencial nº 95/2017 - Processo nº 239/2017 PML  
 
 
Referência: Pregão Presencial nº 95/2017 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
e Uniformes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio 
Ambiente. 
 
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente PRESTA ESCLARECIMENTO 
referente ao pedido proposto por: RG Equipamentos de Proteção Individual Ltda. 
 
 
Quanto aos questionamentos informamos: 
 
Conforme NORMA REGULAMENTADORA 6 -  NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – 
EPI, subitem 6.2: 
 

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só 
poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, 
expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Pedimos a alteração dos seguintes Lotes, como segue: 
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Item Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

 LOTE 01 
01 Avental de proteção em lona para uso de operador de 

roçadeira, apresentar Certificado de Aprovação (CA).   
80 Un  26,04 2.083,20 

TOTAL DO LOTE 01 2.083,20 
 LOTE 02 

02 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 37, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

05 Par  31,52  157,60 

03 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 38, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  315,20 

04 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 39, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  315,20 

05 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 40, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  315,20 

06 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 41, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  315,20 

07 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 42, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  315,20 

08 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 43, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

10 Par  31,52  157,60 

09 Bota impermeável de borracha ou PVC na cor preta, cano 
médio de 25 cm, sola de borracha antiderrapante, n° 44, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

05 Par  31,52  157,60 

TOTAL DO LOTE 02 2.048,80
 LOTE 03 

10 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 34, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

40 Par  51,87 2.074,80 

11 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 35, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

40 Par  51,87 2.074,80 

12 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 36, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

70 Par  51,87 3.630,90 

13 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 37, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

80 Par  51,87 4.149,60 
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14 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 38, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

50 Par  51,87 2.593,50 

15 Botina em couro vaqueta feminino ou Unissex confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 39, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

20 Par  51,87 1.037,40 

16 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em couro 
hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado 
de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no 
cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. 
Número 38, apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

60 Par  51,87 3.112,20 

17 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em couro 
hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado 
de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no 
cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. 
Número 39, apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

150 Par  51,87 7.780,50 

18 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em couro 
hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, solado 
de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado direto no 
cabedal, palmilha antibacteriana, sem biqueira de aço. 
Número 40, apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

150 Par  51,87 7.780,50 

19 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em 
couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 41, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

150 Par  51,87 7.780,50 

20 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em 
couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 42, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

150 Par  51,87 7.780,50 

21 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em 
couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 43, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

50 Par  51,87 2.593,50 

22 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em 
couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 44, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

30 Par  51,87 1.556,10 

23 Botina em couro vaqueta masculina confeccionada em 
couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em 
elástico, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante 
injetado direto no cabedal, palmilha antibacteriana, sem 
biqueira de aço. Número 45, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

10 Par  51,87  518,70 

TOTAL DO LOTE 03 54.463,50



MUNICÍPIO DE LAGES 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 

 
 

 

4 

 LOTE 04 
24 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho G, com Tingimento 

Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, Com Passante para 
Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com Bolsos Dianteiros, Cos 
nas Costas Com elástico e dois bolsos Externos Traseiro. Apresentar 
um acabamento perfeito. Largura Mínima das Faixas Refletivas 5 
cm (FAIXA AMARELO NEON largura mínima 01 cm ACIMA E 
ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). 
Os componentes refletivos aplicados em uniformes profissionais, 
garantem visibilidade noturna e segurança para os agentes de 
limpeza e conservação das vias públicas, que circulam em meio ao 
tráfego de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar maior 
segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme modelo 
abaixo. 

200 UN  47,99  9.598,00 

25 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho GG, com 
Tingimento Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, 
Composição 100% Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, 
Com Passante para Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com 
Bolsos Dianteiros, Cos nas Costas Com elástico e dois bolsos 
Externos Traseiro. Apresentar um acabamento perfeito. Largura 
Mínima das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON 
largura mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA 
REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). Os componentes 
refletivos aplicados em uniformes profissionais, garantem 
visibilidade noturna e segurança para os agentes de limpeza e 
conservação das vias públicas, que circulam em meio ao tráfego 
de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar 
maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme 
modelo abaixo. 

150 UN  47,99  7.198,50 

26 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho M, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, Com Passante para 
Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com Bolsos Dianteiros, Cos 
nas Costas Com elástico e dois bolsos Externos Traseiro. 
Apresentar um acabamento perfeito. Largura Mínima das Faixas 
Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON largura mínima 01 cm 
ACIMA E ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de largura mínima de 
03 cm). Os componentes refletivos aplicados em uniformes 
profissionais, garantem visibilidade noturna e segurança para os 
agentes de limpeza e conservação das vias públicas, que circulam em 
meio ao tráfego de automóveis. Além de valorizar a peça com 
detalhes diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar maior 
segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme modelo 
abaixo. 

200 UN  47,99  9.598,00 

27 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho P, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, Com Passante para 
Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com Bolsos Dianteiros, Cos 
nas Costas Com elástico e dois bolsos Externos Traseiro. Apresentar 
um acabamento perfeito. Largura Mínima das Faixas Refletivas 5 
cm (FAIXA AMARELO NEON largura mínima 01 cm ACIMA E 
ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). 
Os componentes refletivos aplicados em uniformes profissionais, 
garantem visibilidade noturna e segurança para os agentes de 
limpeza e conservação das vias públicas, que circulam em meio ao 
tráfego de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar maior 
segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme modelo 
abaixo. 

60 UN  47,99  2.879,40 
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28 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho XG, com 
Tingimento Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, 
Composição 100% Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, 
Com Passante para Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com 
Bolsos Dianteiros, Cos nas Costas Com elástico e dois bolsos 
Externos Traseiro. Apresentar um acabamento perfeito. Largura 
Mínima das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON 
largura mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA 
REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). Os componentes 
refletivos aplicados em uniformes profissionais, garantem 
visibilidade noturna e segurança para os agentes de limpeza e 
conservação das vias públicas, que circulam em meio ao tráfego 
de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar 
maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme 
modelo abaixo.  

30 UN  48,03  1.440,90 

29 Calça Unissex, em Brim (pesado), Tamanho XXG, com 
Tingimento Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, 
Composição 100% Algodão, Reforçada, Com Faixas Refletivas, 
Com Passante para Cinto, Fechamento em Botão e Ziper, Com 
Bolsos Dianteiros, Cos nas Costas Com elástico e dois bolsos 
Externos Traseiro. Apresentar um acabamento perfeito. Largura 
Mínima das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON 
largura mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA 
REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). Os componentes 
refletivos aplicados em uniformes profissionais, garantem 
visibilidade noturna e segurança para os agentes de limpeza e 
conservação das vias públicas, que circulam em meio ao tráfego 
de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar 
maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme 
modelo abaixo. 

30 UN  48,03  1.440,90 

TOTAL DO LOTE 04 32.155,70
 LOTE 05 

30 Camiseta Unissex de manga curta (Adulto), tamanho EXG, cor 
Azul Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura 
dupla na gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

15 UN  22,50  337,50 

31 Camiseta Unissex de manga curta (Adulto), tamanho G, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura 
dupla na gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

100 UN  22,26  2.226,00 

32 Camiseta Unissex de manga curta (Adulto), tamanho GG, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

75 UN  22,26  1.669,50 

33 Camiseta Unissex de manga curta (Adulto), tamanho M, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

100 UN  22,26  2.226,00 

34 Camiseta Unissex de manga curta (Adulto), tamanho P, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla 
na gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

30 UN  22,26  667,80 

35 Camiseta Unissex de manga longa (Adulto), tamanho EXG, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo 

15 UN  28,23  423,45 

36 Camiseta Unissex de manga longa (Adulto), tamanho G, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

100 UN  27,99  2.799,00 

37 Camiseta Unissex de manga longa (Adulto), tamanho GG, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo 

75 UN  27,99  2.099,25 

38 Camiseta Unissex de manga longa (Adulto), tamanho M, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

100 UN  27,99  2.799,00 
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39 Camiseta Unissex de manga longa (Adulto), tamanho P, cor Azul 
Claro, Malha 67% Poliéster e 33 % Viscose, Fio 30, costura dupla na 
gola e ombros, impressão conforme modelo abaixo. 

30 UN  27,99  839,70 

TOTAL DO LOTE 05 16.087,20
 LOTE 06 

40 Capa de chuva em PVC transparente sem forro soldada 
eletronicamente com manga e capuz, fechamento frontal por botões 
de pressão, espessura mínima 0,13 mm e altura 1,10m. Tamanho P, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

50 Un  20,94  1.047,00 

41 Capa de chuva em PVC transparente sem forro soldada 
eletronicamente com manga e capuz, fechamento frontal por botões 
de pressão, espessura mínima 0,13 mm e altura 1,10m. Tamanho G, 
apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

300 Un  21,18  6.354,00 

42 Capa de chuva em PVC transparente sem forro soldada 
eletronicamente com manga e capuz, espessura mínima 0,13 mm, 
Tamanho EXG, apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

50 Un  21,73  1.086,50 

TOTAL DO LOTE 06 8.487,50
 LOTE 07 

43 Cinto profissional para operador de roçadeira, com ombreira 
anatômica, gancho reforçado e com várias regulagens. 

15 Un  105,24  1.578,60 

TOTAL DO LOTE 07 1.578,60
 LOTE 08 

44 Colete sinalização combinado retrorrefletivo em conjunto com 
material fluorescente, fechamento frontal em zíper, com faixas 
refletivas e X nas costas e duplo H na parte frontal. Cor 
laranja, tamanho M. 

100 Un  28,29  2.263,20 

45 Colete sinalização combinado retrorrefletivo em conjunto com 
material fluorescente, fechamento frontal em zíper, com faixas 
refletivas e X nas costas e duplo H na parte frontal. Cor 
laranja, tamanho G. 

120 Un  26,96  3.235,20 

TOTAL DO LOTE 08 5.498,40
 LOTE 09 

46 Conjunto Motoqueiro Impermeável, calça e jaqueta, tamanho G. 
Conjunto de segurança confeccionado em tecido revestido de PVC em 
ambos os lados, composto por jaqueta com fechamento frontal com 
zíper e velcro, e calça com elástico na cintura. Acompanhado de 
Certificados de Aprovação do MTE. 

5 Conjunto  80,99  404,95 

47 Conjunto Motoqueiro Impermeável, calça e jaqueta, tamanho GG. 
Conjunto de segurança confeccionado em tecido revestido de PVC em 
ambos os lados, composto por jaqueta com fechamento frontal com 
zíper e velcro, e calça com elástico na cintura. Acompanhado de 
Certificados de Aprovação do MTE. 

5 Conjunto  80,99  404,95 

48 Conjunto Motoqueiro Impermeável, calça e jaqueta, tamanho M. 
Conjunto de segurança confeccionado em tecido revestido de PVC em 
ambos os lados, composto por jaqueta com fechamento frontal com 
zíper e velcro, e calça com elástico na cintura. Acompanhado de 
Certificados de Aprovação do MTE. 

5 Conjunto  80,99  404,95 

TOTAL DO LOTE 09 1.214,85
 LOTE 10 

49 Equipamento de proteção individual tipo BONÉ desenvolvido para 
roçador para a proteção da cabeça, pescoço e face contra raios 
solares UVB e UVA. Produzido em tecido 100% algodão de brim com 
absorção de suor, aba plástica de 5,5 cm frontal, intertela interna 
termoconformada na parte frontal, proteção traseira estendida de 
pescoço em tecido de altura mínima de 20 cm, 2 botões de pressão 
paralelos em níquel para acoplar protetor facial, com PROTETOR 
FACIAL EM TELA de nylon tipo meshtec preta de 8” de altura, 
injetada e antidistorsão visual, tira orbital interna absorvente e 
regulagem plástica para diferentes tamanhos de cabeça com 12 
pontos, apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

100 Un 46,23 4.623,00

TOTAL DO LOTE 10 4.623,00
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 LOTE 11 
50 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho G, com Tingimento 

Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, Manga Longa, 
Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos Inferiores 
Frontais. Apresentar um acabamento perfeito. Largura Mínima 
das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON largura 
mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de 
largura mínima de 03 cm). Os componentes refletivos aplicados 
em uniformes profissionais, garantem visibilidade noturna e 
segurança para os agentes de limpeza e conservação das vias 
públicas, que circulam em meio ao tráfego de automóveis. Além 
de valorizar a peça com detalhes diferenciados, reforça a 
segurança de quem trabalha à noite. Uniformes com componentes 
refletivos são indicados para dar maior segurança e visibilidade 
ao usuário, impressão conforme modelo abaixo. 

200 UN  57,85 11.570,00 

51 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho GG, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, Manga Longa, 
Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos Inferiores 
Frontais. Apresentar um acabamento perfeito. Largura Mínima 
das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON largura 
mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de 
largura mínima de 03 cm). Os componentes refletivos aplicados 
em uniformes profissionais, garantem visibilidade noturna e 
segurança para os agentes de limpeza e conservação das vias 
públicas, que circulam em meio ao tráfego de automóveis. Além 
de valorizar a peça com detalhes diferenciados, reforça a 
segurança de quem trabalha à noite. Uniformes com componentes 
refletivos são indicados para dar maior segurança e visibilidade 
ao usuário, impressão conforme modelo abaixo. 

150 UN  57,85  8.677,50 

52 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho M, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, Manga Longa, 
Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos Inferiores 
Frontais. Apresentar um acabamento perfeito. Largura Mínima 
das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON largura 
mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de 
largura mínima de 03 cm). Os componentes refletivos aplicados 
em uniformes profissionais, garantem visibilidade noturna e 
segurança para os agentes de limpeza e conservação das vias 
públicas, que circulam em meio ao tráfego de automóveis. Além 
de valorizar a peça com detalhes diferenciados, reforça a 
segurança de quem trabalha à noite. Uniformes com componentes 
refletivos são indicados para dar maior segurança e visibilidade 
ao usuário, impressão conforme modelo abaixo. 

200 UN  57,85 11.570,00 

53 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho P, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, Manga Longa, 
Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos Inferiores 
Frontais. Apresentar um acabamento perfeito. Largura 
Mínima das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO 
NEON largura mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA 
FAIXA REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). Os 
componentes refletivos aplicados em uniformes profissionais, 
garantem visibilidade noturna e segurança para os agentes de 
limpeza e conservação das vias públicas, que circulam em 
meio ao tráfego de automóveis. Além de valorizar a peça com 
detalhes diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha 
à noite. Uniformes com componentes refletivos são indicados 
para dar maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão 
conforme modelo abaixo. 

60 UN  57,85  3.471,00 
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54 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho XG, com Tingimento 
Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, Composição 100% 
Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, Manga Longa, 
Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos Inferiores Frontais. 
Apresentar um acabamento perfeito. Largura Mínima das Faixas 
Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON largura mínima 01 
cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA REFLETIVA de largura 
mínima de 03 cm). Os componentes refletivos aplicados em 
uniformes profissionais, garantem visibilidade noturna e segurança 
para os agentes de limpeza e conservação das vias públicas, que 
circulam em meio ao tráfego de automóveis. Além de valorizar a peça 
com detalhes diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à 
noite. Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar 
maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme 
modelo abaixo. 

30 UN  57,97  1.739,10 

55 Jaleco Unissex, em Brim (leve), Tamanho XGG, com 
Tingimento Profissional, Cor Azul Bandeira de Lages, 
Composição 100% Algodão, Reforçado, Com Faixas Refletivas, 
Manga Longa, Fechamento em Botão e Dois Bolsos: Dois Bolsos 
Inferiores Frontais. Apresentar um acabamento perfeito. Largura 
Mínima das Faixas Refletivas 5 cm (FAIXA AMARELO NEON 
largura mínima 01 cm ACIMA E ABAIXO DA FAIXA 
REFLETIVA de largura mínima de 03 cm). Os componentes 
refletivos aplicados em uniformes profissionais, garantem 
visibilidade noturna e segurança para os agentes de limpeza e 
conservação das vias públicas, que circulam em meio ao tráfego 
de automóveis. Além de valorizar a peça com detalhes 
diferenciados, reforça a segurança de quem trabalha à noite. 
Uniformes com componentes refletivos são indicados para dar 
maior segurança e visibilidade ao usuário, impressão conforme 
modelo abaixo. 

30 UN  58,97  1.769,10 

TOTAL DO LOTE 11 38.796,70
 LOTE 12 

56 Luva de raspa cano curto com reforço interno, costurada 
com linha de algodão, nylon ou aramida, com tira de 
reforço externa entre o dedo indicador e polegar, com 
dorso costurado. Utilizado na proteção das mãos contra 
materiais cortantes em chaparias, ferragens, madeiras, 
fundições e serviços em geral que necessitem de resistência 
à abrasão, corte e perfuração. Cor natural. Apresentar 
Certificado de Aprovação (CA). 

600 Par  12,12  7.272,00 

57 Luva de segurança tipo C.A. 29040, C.A. 28862, 
confeccionada em tecido de algodão (suedine) com 
revestimento de borracha natural antiderrapante na palma 
e dedos, modelo clute, punho em malha. Características: 
Elevado grau de conforto durante sua utilização e uma 
ótima resistência a abrasão para manuseio de objetos. 
Aplicações: para Coleta de lixo. Deverá está em 
conformidade com a Norma Regulamentadora (NR-6) e 
acompanhada de Certificados de Aprovação (CA). 

300 Par  6,18  1.854,00 

58 Luva pigmentada de segurança tricotada em algodão e 
poliéster, com pigmentos em PVC na palma e na face da 
palmar dos dedos, punho com elástico, proporcionando 
conforto e segurança, tamanho G, apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

600 Par  2,94  1.764,00 

TOTAL DO LOTE 12 10.890,00
 LOTE 13 

59 Macacão conjunto para aplicação de agrotóxico (G), mínimo de 30 
lavadas. Apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

03 Un  65,17  195,51 

TOTAL DO LOTE 13 195,51
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 LOTE 14 
60 Máscara de proteção confeccionada em TNT no estilo retangular, 

com dois elásticos na lateral para ajuste a face do usuário. 
Certificado pela ANVISA. Apresentar Certificado de Aprovação 
(CA). 

100 Un  0,30  30,00 

61 Óculos de segurança, constituído de um arco de material 
plástico preto com um pino central e uma fenda em cada 
extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de 
policarbonato incolor, com apoio e proteção lateral 
injetada do mesmo material, com um orifício na parte 
frontal superior e uma fenda em cada extremidade para 
o encaixe no arco. O arco possui borda superior com 
meia-proteção na parte frontal e nas bordas. As hastes 
são confeccionadas do mesmo material do arco e são 
compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com 
uma das extremidades fixadas ao arco por meio de 
parafuso metálico e outra semi-haste vazada com uma 
das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso 
metálico e outra semi-haste com um pino plástico em 
uma das extremidades e que se encaixa na outra 
extremidade da semi-haste anterior e que permite o 
ajuste do tamanho. Apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

150 Un  6,46  969,00 

62 Perneira de segurança para proteção da perna contra 
agentes cortantes e perfurantes para uso no corte de 
grama. Confeccionada em duas camadas de laminado de 
PVC, com forro em BIDIM, com três talas de 
polipropileno na parte frontal, com bordas e metatarso 
afixados através de costura, fechamento total em solda 
eletrônica. Apresentar Certificado de Aprovação (CA). 

50 Un  20,44  1.022,00 

63 Protetor auditivo do tipo concha, mínimo 15 dB, 
constituído por duas conchas em plástico, apresentando 
almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. 
Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as 
conchas firmemente seladas contra a região das orelhas 
do usuário e que sustenta as conchas. Apresentar Certificado 
de Aprovação (CA). 

50 Un  22,44  1.122,00 

64 Protetor auditivo tipo plug inserção de silicone, com 
cordão de algodão, mínimo 17 dB. Apresentar Certificado de 
Aprovação (CA). 

30 Un  2,14  64,20 

TOTAL DO LOTE 14 3.207,20
 LOTE 15 

65 Protetor Solar FPS 30 Nutri Suave, similar ao NUTRIEX, 
Embalagem bombona plástica com 04 litros, com Válvula 
bico dosador, composição isenta de ingredientes perigosos à 
saúde, eficaz contra as radiações UVA e UVB; resistente à 
água; Oil-free. Isento de óleo mineral, deixando a formulação 
com sensorial agradável, leve e não oleoso; 
dermatologicamente testado; enriquecido com vitamina E. 
COMPOSIÇÃO: Ceteareth alcohol, ceteareth-20, BHT, 
acrylates/ C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium 
EDTA, imidazolidinyl urea, tocopheryl acetate, 
phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, 
buthylparaben, propylene glycol, triethanolamine, 
benzophenone-3, titanium dioxide, etilhexyl metoxicinnamate, 
etilhexyl salycilate, ciclomethicone, xanthan gum, aqua, 
parfum. 

10 Bombona  376,61  3.766,10 

TOTAL DO LOTE 15 3.766,10
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 LOTE 16 
66 Respirador composto por uma peça semi facial macia, 

fabricada com material termoplástico atóxico, quatro 
pontos de fixação com tirante elástico. Contém duas 
válvulas de exalação e acompanha cartucho de filtro 
químico classe 1. Apresentar Certificado de Aprovação (CA).  

05 Un  32,24  161,20 

67 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante 
para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em 
todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em 
contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e 
face externa nas cores azul clara, azul marinho, cinza e vinho. 
O respirador possui em sua constituição, uma camada interna 
impregnada com carvão ativo. Nas laterais externas do 
respirador são fixadas duas presilhas de material plástico na 
cor preta, uma de cada lado, através das quais passa uma fita 
elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma 
alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça 
e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do 
usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de 
material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo 
nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de 
material plástico preto, dotado internamente de uma válvula 
de exalação. PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 
CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1). Apresentar 
Certificado de Aprovação (CA). 

300 Un  7,19  2.157,00 

68 Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante 
para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em 
todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em 
contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e 
face externa nas cores branca, azul royal, azul clara, azul 
marinho, cinza e vinho. Nas laterais externas do respirador 
são fixadas duas presilhas de material plástico na cor 
vermelha, uma de cada lado, através das quais passa uma fita 
elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma 
alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça 
e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do 
usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de 
material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo 
nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de 
material plástico vermelho, dotado internamente de uma 
válvula de exalação. PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 
CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). Apresentar 
Certificado de Aprovação (CA). 

300 Un  6,97  2.091,00 

TOTAL DO LOTE 16 4.409,20
TOTAL GERAL R$ 189.505,46 

 
Observação: As citações de marcas são para melhor compreensão, servem como referência de 
qualidade, e não restringem a competição, estão seguidas da expressão “ou similar”. Com 
fundamentação no Parágrafo 2º do Acórdão 2.300/2007 TCU, Plenário, Rel. Min. Aroldo 
Cedraz, DOU 05/11/2007.   

(...) 
2. Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação 
da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou 
similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e 
sem restrições pela Administração. (...) 
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Conforme NORMA REGULAMENTADORA 6 -  NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI, subitem 6.2: 
 

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só 
poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, 
expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente 


