RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2018
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna
público, para o conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial N.º
07/2018, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, para atendimento das
necessidades do Município, sofreu as seguintes RETIFICAÇÕES:
a) 1 – OBJETO os seguintes itens sofreram alteração:


Item 03 cancelado.



Item 06 onde leu-se: “LUVA DE VAQUETA. Descrição: Luva de segurança
confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos; tira de reforço
externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; reforço interno em raspa na
palma; dorso, face dorsal dos dedos e punho em raspa; elástico no dorso para
ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser usada sobre a luva de alta
tensão,com intuito de dar proteção e durabilidade as luvas de alta tensão que são
de latex e frágeis a furos e rasgamentos.” leia-se: “LUVA DE VAQUETA. Descrição:
Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos;
tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; reforço
interno em raspa na palma; dorso, face dorsal dos dedos e punho em raspa;
elástico no dorso para ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser
usada sobre a luva de alta tensão,com intuito de dar proteção e durabilidade as
luvas de alta tensão que são de látex e frágeis a furos e rasgamentos. Para uso
sobre a luva de alta tensão, tamanho 10,5.”
Item 13 cancelado.




Item 17 onde leu-se: “PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição:
Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos,
apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma
haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente
seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.” leia-se:
“PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição: Protetor auditivo, do tipo
concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de
espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido
almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região
das orelhas do usuário e que sustenta as conchas, 21 Db.”

b) 1 – OBJETO – As quantidades dos itens passam a ser as constantes na tabela abaixo:
Item

Unid
1 UN

2

Par

3
4

PR

5 UN
6 PAR

Qtde

Descritivo
33 BOTA CANO ALTO
Calçado ocupacional, tipo bota cano longo, com cabedal
confeccionado em couro vaqueta, fechamento total, com
puxador, sem biqueira de proteção, palmilha de montagem
montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível,
solado em poliuretano bidensidade resistente a óleos
combustíveis, injetado direto no cabedal, para uso eletricista.
69 BOTA DE BORRACHA ESPECIAL
Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano
curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em
policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades
antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Para proteção
dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente
de operações com uso de água. Na cor branca.Numeração do
35 ao 44
CANCELADO
81 LUVA DE RASPA MAXX SOLDA STANDARD PUNHO 20
Descrição:
Luva confeccionada em raspa de alto padrão, com forração
interna de manta termica e costurada com linha de aramida.
Desenvolvida para proteger as mãos do usuário contra
agentes térmicos (Pequenas chamas, calor de contato, calor
radiante, calor de metais fundidos) e contra agentes abrasivos
e escoriantes provenientes de operações de soldagem e
similares. Produzida com punho de raspa 20 cm, também
forrado com manta térmica.
3 Capacete branco com jugular e carneira
121 LUVA DE VAQUETA. Descrição: Luva de segurança
confeccionada em vaqueta na palma a face palmar dos dedos;
tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e
indicador; reforço interno em raspa na palma; dorso, face
dorsal dos dedos e punho em raspa; elástico no dorso para
ajuste. Especificação Técnica: Luva especifica para ser usada
sobre a luva de alta tensão,com intuito de dar proteção e
durabilidade as luvas de alta tensão que são de látex e frágeis
a furos e rasgamentos. Para uso sobre a luva de alta tensão,
tamanho 10,5.

7 UN

429 ÓCULOS DE SEGURANÇA
Descrição:Óculos de segurança, constituído de visor
confeccionado de policarbonato incolor e cinza, com meia
proteção superior e lateral, com apoio nasal injetados na
mesma peça confeccionados do mesmo material. As hastes
são confeccionadas de material plástico preto e são
compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma
das extremidades fixadas no visor por meio de rebite metálico
e outra semi-haste com um pino plástico em uma das
extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semihaste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

8

Par

9

Cx

144 BOTA DE BORRACHA
Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano
longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em
policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades
antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Para proteção
dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente
de operações com uso de água.
40 TOUCA
DESCARTÁVEL
PARA
ELABORAÇÃO
DE
ALIMENTOS
Touca
confeccionada
em
falso
tecido
de
polipropileno/poliéster, com Gramatura de 30 grs com
extremidades plissadas, através de produção totalmente
automatizada, eliminando, com isso, todo e qualquer contato
manual. Entregue em caixas com 100 peças em cada.
10 MANGA DE PROTEÇÃO
Descrição: A manga de proteção impermeável é
confeccionada com Nylon emborrachado. A composição da
peça possui uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo
as emendas feitas através de costuras impermeabilizadas. As
extremidades da manga impermeável são ajustadas com
elástico, protegendo do punho até a parte superior do bíceps.
31 CALÇA ANTICORTE
Descrição: Calça de Segurança anticorte para motosserrista
produzida e confeccionada em tecido 100% poliéster,
agregado e costurado com proteção interna de 08 (oito)
camadas em tecido poliéster, com proteção dos membros
inferiores do usuário em uma área de circunscrição de 360º
em torno das pernas (proteção na parte frontal da cintura até o
tornozelo e na parte posterior da virilha até o tornozelo).
Aprovada para: Proteção das pernas do usuário contra
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13
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agentes mecânicos provenientes de operações com
motosserra.
176 AVENTAL RASPA 0,90X0,60CM SEM EMENDA
Descrição:
- Avental de raspa modelo soldador confeccionado em raspa.
- Tira de ajuste de couro no pescoço a na cintura.
- Sem emenda.
- Fechamento em tiras.
- Largura 0,60m, comprimento 0,90m.
- Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos
(pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e
metais fundidos) e contra agentes abrasivos, escoriantes e
térmicos provenientes de operações de soldagem e processos
similares.
CANCELADO
43 COLETE REFLETIVO TIPO X
Colete refletivo tipo X, em PVC forrado, com faixas refletivas
em PVC prisma, alta luminosidade (Giolite), O material das
faixas refletivas deve seguir as referências das normas NBR
17:700.03-003/2003, NBR – 8429/1984, NBR – 8430/1984,
NBR 8719/1994 e NBR 11912/2002 e ainda ANSI/ISEA 107199-High VisibilitySafety Apparel e EN471-1994-European
Norman forn High. Fechamento por velcro nas laterais. Cor:
Laranja.
344 LUVA DE SEGURANÇA
Normas Técnicas: EN388/2003
Descrição:
Luva de segurança longa, confeccionada em borracha nitrílica;
sem revestimento interno; antiderrapantes na palma, face
palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.
2060 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG
Descrição: Protetor auditivo do tipo inserção pré - moldado,
confeccionado em silicone, no formato cônico com três flanges
concêntricos, de diâmetros variáveis, contendo um orifício em
seu interior, que torna o equipamento macio e facilmente
adaptável ao canal auditivo. Atenuação: 18 dB (NRRsf).
104 PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR. Descrição: Protetor
auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em
plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas
laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido
almofadado e metal que mantém as conchas firmemente
seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta
as conchas, 21 Db.
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15 CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE DUPLO EM
Y
Descrição: Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado
em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm, possui
elementos de engate peitoral para suspensão, resgate e
retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em D
de aço para retenção de queda, possui elemento de engate de
posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em
D de aço. Possui alças nos ombros em poliéster para resgate.
Possui três fivelas em aço para regulagem peitoral, duas
fivelas em aço para regulagem nas coxas e uma fivela em aço
para regulagem na cintura. Com almofada na cintura, altura de
120 mm e 770 mm de comprimento.
19 CAPACETE DE SEGURANÇA ABA COR LARANJA SUSPENSÃO COM JUGULAR
Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria
modelo V-GARD, tipo I (aba total), classe B com as
suspensões: Todos com e jugular.
136 BOTA PVC PRETO CANO LONGO COM FORRO E POLAINA
Descrição:Cano longo tipo impermeável
Material: Policloreto de vinila (pvc), Forro em poliéster
injetado, Fechamento superior em polaina com atacador para
ajuste,Solado antiderrapante.
Especificações técnicas:
- Cor: Preta
- Polaina: Amarela
- Comprimento do Cano: 34 cm + Polaina 6,5cm
- Ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto

15 CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E
ABAFADOR DE RUIDO
KIT CAPACETE + PROTETOR FACIAL + ABAFADOR DE
RUÌDO
- Capacete de segurança, tipo aba frontal, com nervura no
casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios
(protetor auditivo e protetor facial), com suspensão fixa ao
casco através de quatro pontos de encaixe, carneira injetada
em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido de
poliéster cruzadas, montadas em quatro “clips” de plástico e
fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de
ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta
de material sintético, com jugular ajustável, confeccionada em
tira de tecido sintético e fixa na carneira.

- Protetor facial com lente de policarbonato incolor,
oferecendo proteção contra impactos de partículas volantes.
- Abafador de ruído composto de duas conchas de material
plástico rígido, preenchidas com espuma de poliuretano e com
bordas revestidas e almofadas de material plástico,
preenchidas com espuma; as conchas são fixadas a duas
hastes móveis (basculantes) que se encaixam em fendas
laterais do casco do capacete. Ter guias de ajuste de altura
das conchas. Deve ser compatível para uso com o capacete e
protetor facial. Nível de atenuação de ruído de no mínimo 20
dB(A) (NRRsf).
Obs.: O Kit Protetor Facial deve ser utilizado com Capacete
conjugado ao Kit Abafador de Ruídos. Ter CA válido.

22 UN

64 PERNEIRA DE SEGURANÇA
Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa,
forrada em tecido de algodão, fechamento em velcro, tiras em
raspa e fivelas para ajustes, alma de aço e metatarso.

23 UN

509 BOTINA COM ELÁSTICO
Descrição: Botina com bico de aço CA 28491 confeccionada
em couro com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de
espessura, fechamento em elástico, forração em tecido não
tecido transpirável, palmilha de montagem em E.V.A
fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado
em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de
impacto, injetado diretamente ao cabedal. Tamanho 37 ao 43.
106 MÁSCARA PFF2 COM FILTRO
Descrição:
Proteção contra a toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos
não-tóxicos e-to-média baixa (por exemplo, óleo-névoas).
Camadas internas e externas de não-tecido protegem o filtro
mantendo suas fibras no interior do respirador, aumentando a
durabilidade e evitando que as fibras se soltem gerando
desconforto.
4 MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO
AUTOMÁTICO
Descrição: Máscara de solda de segurança tipo
escurecimento automático; com visores panorâmicos laterais;
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moldura externa frontal refletiva; filtro de luz com
funcionamento eletrônico automático tonalidades fixas e
variáveis, com troca de baterias; carneira com sistema de
catraca basculante ajustável ao diâmetro da cabeça do
usuário, com ajuste de altura, fixada através de parafuso
plástico com fricção; abertura interna de ventilação e difusão
de dióxido de carbono da respiração.
45.174 LUVA MALHA C/PIGMENTO NA PALMA DA MÃO
Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras
naturais e sintéticas, com pigmento em PVC na região palmar
e face palmar dos dedos, punho com inserções de fibras
elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.
Material: Malha / PVC / Elástico (acabamento no punho),
Cor:Branca Com Pigmentos Pretos Na Palma

20 LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA Material: Material:Vidro
Dimensões: 10,7 x 5,0 (CM)
Formato: Retangular
Cor: Preta
20 LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA Material: Material:Vidro
Dimensões: 10,7 x 5,0 (CM)
Formato: Retangular
Cor: Transparente

29 UN
30 UN

40 Tira Jugular de 3 Pontos Para Capacete
1.112 Protetor Solar Com Repelente Luvex FPS 60 Bisnaga 120g

31 UN
32 PAR

1.630 Protetor Solar com Repelente FPS 30 1/3 UVA Nutriex 120ml
8 LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA
Fabricada em borracha natural, cor preta, 5KV, tipo II, classe
O,. Este equipamento deverá apresentar selo de marcação do
INMETRO. Tensão máxima de uso: 1000V. Par
49 PROTETOR FACIAL CARBOGRAFITE CRISTAL
COM
CATRACA
Descrição: Protetor facial composto de um suporte de material
plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do
usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um
escudo de material plástico (policarbonato) incolor.
45 LUVA DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO
Luva descartável para procedimento, em silicone ou látex.
Entregue em caixas com 100 pares.
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c) A data da abertura passa a ser no dia 16 de março de 2018 às 09 horas, no mesmo
local.
d) As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

Gramado(RS), 28 de Fevereiro de 2018.

JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

