
ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PLANILHA PROPOSTA – PREGÃO 25/22 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.380/2021 

 

ITEM PRODUTO 
TIPO DE 

PARTICIPAÇÃO  
 

QUANTIDADE 
(UNID.) 

EMPRESA 
MARCA/ 

FABRICANTE 

OBSERVAÇÃO 

01 

Avental de PVC Vinil: Avental para uso 

em cozinha industrial, na altura dos 

joelhos, confeccionado em laminado de 

PVC vinil transparente, com ilhoses de 

PVC soldados eletronicamente na altura 

do peito e cintura com cadarço de nylon 

para ajuste do pescoço e cintura, 

tamanho único, com CA válido. 

COTA 

PRINCIPAL 
2.048 

CÂNDIDO & 

GASPAROTTO 

COMÉRCIO DE 

EPI – LTDA  

- 

 

 

 

INABILITADA 

02 

Avental de PVC Vinil: Avental para uso 

em cozinha industrial, na altura dos 

joelhos, confeccionado em laminado de 

PVC vinil transparente, com ilhoses de 

PVC soldados eletronicamente na altura 

do peito e cintura com cadarço de nylon 

para ajuste do pescoço e cintura, 

tamanho único, com CA válido. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

682 

CÂNDIDO & 

GASPAROTTO 

COMÉRCIO DE 

EPI – LTDA  

- 

 

 

 

INABILITADA 

03 

Avental para cozinha industrial azul 

royal: Avental azul royal modelo 

industrial, em tecido único do peito até 

altura do joelho, com alça regulável por 

presilha no pescoço, com costura 

reforçada em ‘x’ na cintura e no pescoço, 

confeccionado em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 gramas/ 

m2, sarja 2x1. Medidas de 100 cm de 

comprimento por 60 cm de largura. 

Processo de cor por Indanthren. 

Tamanho único. Com logotipo da 

prefeitura no centro em silk screen 

(dimensões do logo 8x8 cm.) 

COTA 

PRINCIPAL 
2.016 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

 

 

INABILITADA 

04 

Avental para cozinha industrial azul 

royal: Avental azul royal modelo 

industrial, em tecido único do peito até 

altura do joelho, com alça regulável por 

presilha no pescoço, com costura 

reforçada em ‘x’ na cintura e no pescoço, 

confeccionado em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 gramas/ 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

671 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

INABILITADA 



m2, sarja 2x1. Medidas de 100 cm de 

comprimento por 60 cm de largura. 

Processo de cor por Indanthren. 

Tamanho único. Com logotipo da 

prefeitura no centro em silk screen 

(dimensões do logo 8x8 cm.) 

05 

Bermuda azul royal modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor azul royal, 

confeccionada em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 

gramas/m2, sarja 2x1, processo de cor 

por Indanthren, nos tamanhos PP, P, M, 

G, GG, EG, EXG.   A cintura deverá 

receber elástico embutido e costurado 

por máquina elastiqueira de três agulhas, 

sendo suas extremidades (laterais), 

fixadas por costura travete. A parte 

interna deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

PRINCIPAL 
2.835 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INABILITADA 

06 

Bermuda azul royal modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor azul royal, 

confeccionada em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 

gramas/m2, sarja 2x1, processo de cor 

por Indanthren, nos tamanhos PP, P, M, 

G, GG, EG, EXG.   A cintura deverá 

receber elástico embutido e costurado 

por máquina elastiqueira de três agulhas, 

sendo suas extremidades (laterais), 

fixadas por costura travete. A parte 

interna deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

945 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INABILITADA 



07 

Bermuda azul Celeste modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor azul Celeste, 

confeccionada em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 

gramas/m2, sarja 2x1, processo de cor 

por Indanthren, nos tamanhos PP, P, M, 

G, GG, EG, EXG.   A cintura deverá 

receber elástico embutido e costurado 

por máquina elastiqueira de três agulhas, 

sendo suas extremidades (laterais), 

fixadas por costura travete. A parte 

interna deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

PRINCIPAL 
510 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INABILITADA 

08 

Bermuda azul Celeste modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor azul Celeste, 

confeccionada em tecido 67% algodão, 

33% poliéster, gramatura 180 

gramas/m2, sarja 2x1, processo de cor 

por Indanthren, nos tamanhos PP, P, M, 

G, GG, EG, EXG.   A cintura deverá 

receber elástico embutido e costurado 

por máquina elastiqueira de três agulhas, 

sendo suas extremidades (laterais), 

fixadas por costura travete. A parte 

interna deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

170 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INABILITADA 

09 

Bermuda verde modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor verde, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

COTA 

PRINCIPAL 
8.100 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

 

- 

 

 

 

INABILITADA 



processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

10 

Bermuda verde modelo unissex: 

Bermuda com elástico na cintura, bolso 

faca na frente, comprimento na altura 

dos joelhos, na cor verde, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

2.700 

LUCAS 

HENRIQUE DA 

SILVA 

LOUZADA  

- 

 

 

 

 

 

 

 
Empresa não 

apresentou amostras. 
Situação: 

desclassificado 

 

11 

Boné azul royal: Boné azul royal em brim 

profissional 100% algodão, processo de 

cor por Indanthren, com regulagem de 

tamanho na parte de trás, com logotipo 

da prefeitura em silk screen na frente 

tamanho 7x7 cm.  

COTA 

PRINCIPAL 
436 

MIKÔS 

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO 

LTDA  

- 

 

 

INABILITADA 

12 

Boné azul royal: Boné azul royal em brim 

profissional 100% algodão, processo de 

cor por Indanthren, com regulagem de 

tamanho na parte de trás, com logotipo 

da prefeitura em silk screen na frente 

tamanho 7x7 cm.  

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

144 

VIEIRAS 

COMERCIAL 

EIRELI EPP 

- 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de acordo 

com o edital. 
Situação:Classificado 

 

13 
Calça azul royal modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

COTA 

PRINCIPAL 
3.300 

 

 

 

 

 
 



atrás, na cor azul royal, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

 

 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA  

 

 

 

Roni 

 
 

Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de acordo 

com o edital. 

Situação:Classificado 
 

14 

Calça azul royal modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

atrás, na cor azul royal, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte deverá ser toda costurada em 

máquina overloque. As pernas deverão 

receber reforço na parte interna da coxa. 

As barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

1.100 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA 

Roni 

 
 
 
 

 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 

com o edital. 

Situação:Classificado 
 

15 

Calça azul celeste modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

atrás, na cor azul celeste, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

COTA 

PRINCIPAL 
510 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA 

- 

 

 

 

 
Empresa não 

apresentou amostras. 
Situação: 

desclassificado 

 



em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

16 

Calça azul celeste modelo unissex: Calça 

com elástico na cintura, com 1 bolso 

atrás, na cor azul celeste, confeccionada 

em tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

170 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA 

- 

 

 

 

 
 
 

Empresa não 
apresentou amostras. 

Situação: 

Desclassificado 

 

17 

Calça branca modelo unissex: Calça com 

elástico na cintura, com 1 bolso atrás, na 

cor branca, tecido profissional 100% 

algodão (Brim Pesado) gramatura 

aproximada de 260 gramas/m2, sarja 

twill 3x1, processo de cor por Indanthren 

nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG. 

A cintura deverá receber elástico 

embutido e costurado por máquina 

elastiqueira de três agulhas, sendo suas 

extremidades (laterais), fixadas por 

costura travete. A parte interna deverá 

ser toda costurada em máquina 

overloque. As pernas deverão receber 

reforço na parte interna da coxa. As 

barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

COTA 

PRINCIPAL 
2.394 

LUCAS 

HENRIQUE DA 

SILVA 

LOUZADA 

LL Uniformes 

 

 

 

 

 

 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de acordo 

com o edital. 
Situação:Classificado 

 

18 

Calça branca modelo unissex: Calça com 

elástico na cintura, com 1 bolso atrás, na 

cor branca, tecido profissional 100% 

algodão (Brim Pesado) gramatura 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

798 

COMERCIAL 

THIALLI – LTDA 

- EPP 

Comercial Thialli 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 



aproximada de 260 gramas/m2, sarja 

twill 3x1, processo de cor por Indanthren 

nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG. 

A cintura deverá receber elástico 

embutido e costurado por máquina 

elastiqueira de três agulhas, sendo suas 

extremidades (laterais), fixadas por 

costura travete. A parte interna deverá 

ser toda costurada em máquina 

overloque. As pernas deverão receber 

reforço na parte interna da coxa. As 

barras devem ter largura de 2 cm e 

deverão ser rebatidas em máquina 

galoneira de 1 agulha. 

19 

Calça verde modelo unissex: Calça com 

elástico na cintura, com 1 bolso atrás, na 

cor verde bandeira, confeccionada em 

tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

COTA 

PRINCIPAL 
8.100 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA 

Roni  

 
 
 
 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 
 

20 

Calça verde modelo unissex: Calça com 

elástico na cintura, com 1 bolso atrás, na 

cor verde bandeira, confeccionada em 

tecido 67% algodão, 33% poliéster, 

gramatura 180 gramas/m2, sarja 2x1, 

processo de cor por Indanthren, nos 

tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, EXG.   A 

cintura deverá receber elástico embutido 

e costurado por máquina elastiqueira de 

três agulhas, sendo suas extremidades 

(laterais), fixadas por costura travete. A 

parte interna deverá ser toda costurada 

em máquina overloque. As pernas 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

2.700 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO 

JOSÉ ROMEU 

NITAQUES 

ROUPAS LTDA 

Roni  

 
 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 
 



deverão receber reforço na parte interna 

da coxa. As barras devem ter largura de 

2 cm e deverão ser rebatidas em 

máquina galoneira de 1 agulha. 

21 

Camiseta azul: Camiseta manga curta na 

cor azul royal com punho na gola com 

ribana em PV (poliéster viscose) 

gramatura aproximada 160 gramas/m2, 

com logotipo da prefeitura em silk screen 

no lado esquerdo (dimensões do logo 

8x8 cm) e escrito atrás em branco 

“Secretaria de Educação” (dimensões 

25x8 cm). Nos tamanhos PP, P, M, G, 

GG, EG, EXG. As costuras internas do 

corpo e das mangas devem ser feitas 

com linhas e fios 100% poliéster. A barra 

do corpo e das mangas da camiseta 

deverá ter 20 MM de largura, costurada 

com fio e linha 100% poliéster.  

COTA 

PRINCIPAL 
4.634 

MARIA 

ELIZABETH 

MOURA 

MORALES 

CONFECÇÕES 

EIRELI  

MARIA 

ELIZABETH 

MOURA 

MORALES 

CONFECÇÕES 

 
 
 
 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de acordo 

com o edital. 
Situação:Classificado 

 

22 

Camiseta azul: Camiseta manga curta na 

cor azul royal com punho na gola com 

ribana em PV (poliéster viscose) 

gramatura aproximada 160 gramas/m2, 

com logotipo da prefeitura em silk screen 

no lado esquerdo (dimensões do logo 

8x8 cm) e escrito atrás em branco 

“Secretaria de Educação” (dimensões 

25x8 cm). Nos tamanhos PP, P, M, G, 

GG, EG, EXG. As costuras internas do 

corpo e das mangas devem ser feitas 

com linhas e fios 100% poliéster. A barra 

do corpo e das mangas da camiseta 

deverá ter 20 MM de largura, costurada 

com fio e linha 100% poliéster.  

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

1.544 

MARIA 

ELIZABETH 

MOURA 

MORALES 

CONFECÇÕES 

EIRELI 

MARIA 

ELIZABETH 

MOURA 

MORALES 

CONFECÇÕES 

 
 

 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 
 

23 

Camiseta branca: Camiseta manga curta 

na cor branca, com punho na gola com 

ribana em PV (poliéster viscose) 

gramatura aproximada 160 gramas/m2, 

com logotipo da prefeitura em silk screen 

no lado esquerdo (dimensões do logo 

8x8 cm) e escrito atrás em azul royal 

“Secretaria de Educação” (dimensões 

25x8 cm). Nos tamanhos PP, P, M, G, GG 

e EXG. As costuras internas do corpo e 

COTA 

PRINCIPAL 
12.810 

BSH 

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

EIRELI 

BSH INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

EIRELI 

 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 
 



das mangas devem ser feitas com linhas 

e fios 100% poliéster. A barra do corpo e 

das mangas da camiseta deverá ter 20 

MM de largura, costurada com fio e linha 

100% poliéster.  

24 

Camiseta branca: Camiseta manga curta 

na cor branca, com punho na gola com 

ribana em PV (poliéster viscose) 

gramatura aproximada 160 gramas/m2, 

com logotipo da prefeitura em silk screen 

no lado esquerdo (dimensões do logo 

8x8 cm) e escrito atrás em azul royal 

“Secretaria de Educação” (dimensões 

25x8 cm). Nos tamanhos PP, P, M, G, GG 

e EXG. As costuras internas do corpo e 

das mangas devem ser feitas com linhas 

e fios 100% poliéster. A barra do corpo e 

das mangas da camiseta deverá ter 20 

MM de largura, costurada com fio e linha 

100% poliéster.  

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

4.270 

BSH 

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

EIRELI 

BSH INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE 

PEÇAS DO 

VESTUÁRIO 

EIRELI 

 
 

 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de acordo 
com o edital. 

Situação:Classificado 
 

25 

Touca protetora capilar: Confeccionada 

com tecido telado (furadinho) de 

poliéster na cor branca, com aba de 

aproximadamente 5 cm em tecido 67% 

algodão e 33% poliéster na cor branca e 

elástico.  

COTA 

PRINCIPAL 
3.923 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

INABILITADA 

26 

Touca protetora capilar: Confeccionada 

com tecido telado (furadinho) de 

poliéster na cor branca, com aba de 

aproximadamente 5 cm em tecido 67% 

algodão e 33% poliéster na cor branca e 

elástico.  

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

1.307 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

INABILITADA 

27 

Luva de proteção térmica 2 dedos para 

uso na cozinha industrial, suportando 

temperatura de 250ºC, confeccionada em 

tecido retardante a chamas, com 

tratamento impermeabilizante em 

silicone, forro interno removível. 

Comprimento de 40 a 50 cm, sem 

obrigatoriedade de cor, porém exceto 

branca. Apresentar C.A válido. 

COTA 

PRINCIPAL 
362 

R.R.A 

EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL – 

LTDA - EPP 

- 

 
 

Empresa não 
apresentou amostras. 

Situação: 
desclassificado 

 

28 

Luva de proteção térmica 2 dedos para 

uso na cozinha industrial, suportando 

temperatura de 250ºC, confeccionada em 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

120 

R.R.A 

EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 

- 

Empresa não 
apresentou amostras. 

Situação: 
desclassificado 



tecido retardante a chamas, com 

tratamento impermeabilizante em 

silicone, forro interno removível. 

Comprimento de 40 a 50 cm, sem 

obrigatoriedade de cor, porém exceto 

branca. Apresentar C.A válido. 

INDIVIDUAL – 

LTDA - EPP 

 

29 

Sapato ocupacional na cor branca, 

confeccionado em material polimérico 

impermeável, com palmilha 

antimicrobiana removível, solado de 

borracha vulcanizada antiderrapante, 

cabedal internamente fechado (frente e 

calcanhar) confortabilidade comprovada, 

com CA válido, para uso em pisos 

molhados, ensaboados e gordurosos. 

Podendo ser adquirido modelos 

masculinos e femininos tamanhos 33 ao 

45. Apresentar C.A válido. 

COTA 

PRINCIPAL 
1.425 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

INABILITADA 

30 

Sapato ocupacional na cor branca, 

confeccionado em material polimérico 

impermeável, com palmilha 

antimicrobiana removível, solado de 

borracha vulcanizada antiderrapante, 

cabedal internamente fechado (frente e 

calcanhar) confortabilidade comprovada, 

com CA válido, para uso em pisos 

molhados, ensaboados e gordurosos. 

Podendo ser adquirido modelos 

masculinos e femininos tamanhos 33 ao 

45. Apresentar C.A válido. 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

475 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

EIRELI 

- 

 

 

 

 

INABILITADA 

31 

Bota de segurança impermeável, 

confeccionada em PVC, CANO CURTO, 

cor branca, sem fechamento, sem 

biqueira, forrada internamente, solado 

em PVC reforçado com borracha 

antiderrapante. Deve oferecer proteção 

para os pés contra umidade, operações 

com água e riscos de natureza leve. 

Modelo unissex, podendo ser adquirida 

nos tamanhos 33 ao 45. Apresentar C.A 

válido. 

COTA 

PRINCIPAL 
2.465 

MARLUVAS 

EQUIPAMENTOS 

DE SEGURANÇA 

LTDA 

- 

 

 
 
 

Empresa não 

apresentou amostras. 
Situação: 

Desclassificado 

 

32 

Bota de segurança impermeável, 

confeccionada em PVC, CANO CURTO, 

cor branca, sem fechamento, sem 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

821 

S.V.M. 

EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

- 

 

INABILITADA 



biqueira, forrada internamente, solado 

em PVC reforçado com borracha 

antiderrapante. Deve oferecer proteção 

para os pés contra umidade, operações 

com água e riscos de natureza leve. 

Modelo unissex, podendo ser adquirida 

nos tamanhos 33 ao 45. Apresentar C.A 

válido. 

EIRELI 

 


