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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1– DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s, a serem utilizados pelos 

servidores da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais. 

 

2- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PODERÃO SER TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS 

 

Item Descrição dos produtos Und Quant 

1 
Bota cano curto com elástico, cor preta, n° diversos, com 

solado antiderrapante. 
Und 47 

2 
Bota cano longo sem cadarço, cor preta, n° diversos, com 

solado antiderrapante. 
Und 22 

3 
Bota de segurança em PVC, preta, forrada, antiderrapante,  

cano longo, tamanho: 34 a 42. 
Par 75 

4 
Bota em PVC na cor preta cano médio com Forro e solado 

amarelo. 
Par 125 

5 
Bota para eletricista isolada ante choque classe CA tarja 

amarela numeração variada. 
Par 25 

6 

Calçado de Segurança tipo bota até o tornozelo, com bico, 

fechamento em elástico, confeccionado em couro , palmilha de 

montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel , solado de 

poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, resistente à 

absorção de energia. 

Und 83 

7 Capa de chuva PVC Forrada  Und 90 

8 Capacete de segurança aba frontal, com catraca e jugular  Und 32 

9 
Capacetes de segurança classe B, com aba total com carneira 

cor amarela para eletricista com jugular. 
Und 35 

10 

Capas de Chuva em PVC, forrada, manga longa, com capuz, 

fechamento frontal: com quatro botões plásticos de pressão, 

tamanho diversos. 

Und 21 

11 
Cinto de segurança com talabarte completo para eletricista de 

AT e BT CA padrão rede Celpa 
Und 9 

12 
Cinto pára-quedista com talabarte de segurança completo CA 

para eletricista conforme AT e BT 
Und 7 

13 

Colete salva vidas; tecido: poliamida; capacidade: 100 kg; cor: 

preto; quantidade fechos: 3; tipo fechamento: engate rápido, 

zíper; enchimento/interior: polietileno; regulagem: frontal - 

lateral; acessórios: apito 

Und 3 

14 

Colete salva vidas; tecido: poliamida; capacidade: 80 kg; cor: 

preto; quantidade fechos: 3; tipo fechamento: engate rápido, 

 zíper; enchimento/interior: polietileno; regulagem: frontal - 

lateral; acessórios: apito. 

Und 3 
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15 

Cone balizador Multifluxo, fabricado em polietileno, com 

proteção UV (Ultra Violeta) também chamado de tonel 

sinalizador, delimitador de tráfego, canalizador de tráfego, 

conão Multifluxo É muito utilizado para fechamento de pistas, 

canalizações, sinalizações temporárias, zonas de obras, 

 bloqueios emergenciais e operações de trânsito. Possui alça 

anatômica que facilita o transporte e a fixação de sinalizadores 

luminosos.1,10m altura X 58cm X 58cm Base Diâmetro (03 

faixas refletivas) - Vertical (Peso 8,0KG sem areia ou água), 

cor: laranja.  

Und 60 

16 Escada de Fibra de Vidro Extensível   FE032 8x2 Degraus  Und 5 

17 Escada de Fibra de Vidro Extensível FE032 12x2 Degraus  Und 4 

18 Escada de Fibra de Vidro Extensível FE032 18x2 Degraus  Und 4 

19 Fita para isolamento de áreas, 70mmx 200mmx50mm Rolo 108 

20 Luva de couro cano curto Par 22 

21 

Luva de segurança malha de algodão com pigmento, palma 

antiderrapante, confeccionado em fios de algodão tricotada em 

uma só peça, com aplicação de ponto de PVC na palma da mão, 

com acabamento em overlok, punho com elástico e modelo 

reversível. 

Par 44 

22 Mascaras descartável  tripla com elástico pct c/ 100 unidades Pct 1057 

23 

Óculos de segurança Gull para proteção do eletricista classe CA 

cor preta, constituído de visor 100% Policarbonato, armação em 

Nylon com ponte nasal de silicone, formato anatômico, hastes 

com sistema deslizante e lentes com tratamento anti-risco e 

anti-embaçante, absorve 99% da luz ultravioleta, visor com 

proteção lateral em uma única peça, hastes fixadas por 

parafusos metálicos. 

Und 19 

24 

Óculos de Segurança, preto ou verde, Antiembaçante , Absorve 

mais de 99,9% da radiação ultravioleta até 400nm, possui 

proteção contra arco elétrico de pouca duração. 

Und 15 

25 

Óculos de segurança, visor de policarbonato incolor, 

constituído de arco de material plástico preto com um pino 

central e duas fendas nas extremidades, hastes tipo espátula 

com tamanho regulável, confeccionadas do mesmo material do 

arco e articuladas neste através de parafusos metálicos. 

Und 158 

26 
Perneira de couro em raspa de bidim 3T, confeccionada em 

couro sintético com talas anticorte,  forrada internamente 
Par 19 

27 Protetor auricular (abafador) Und 45 

28 Protetor Auricular Plug Par 175 
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29 

Protetor Facial, composto por um visor em policarbonato com 

proteção UV, incolor, uma testeira em material plástico 

resistente e uma suspensão com ajuste simples. 

Und 29 

30 

Respirador descartável, com filtro, tipo semifacial filtrante, 

modelo dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro, 

confeccionada com manta sintética com tratamento 

eletrostático, para partículas P2, dotada de válvula de exalação, 

para maior conforto e com elásticos para fixação e ajuste à 

cabeça do usuário. 

Und 185 

31 
Conjunto calça, blusa e boné  de Aplicação de agrotóxicos, 

lavável, 100 % algodão, hidro repelente, boné saia 30cm. 
Conj 15 

32 

Macacão de segurança para apicultor Tamanhos P, M e G 

confeccionado em tecido sintético (100% algodão e UV 50+),  

calça com elástico nos tornozelos e na cintura, com manga 

longa canhão, na cor branca, com fechamento através de zíper 

no pescoço e elástico nos punhos e na cintura, com proteção 

repelente contra isentos. 

Und 15 

33 

Conjunto calça e camisa, manga curta, na cor Laranja, tecido 

brim leve, com faixa refletiva noturna, confeccionado com setil 

verde. 

Conj 40 

34 

Luva de segurança malha de algodão com pigmentada, 4 fios,  

palma antiderrapante, confeccionado em fios de algodão 

tricotada em uma só peça, com aplicação de ponto de Pvc na 

palma da mão, com acabamento em overlok, punho com 

elástico e modelo reversível. 

Par 210 

35 
Bolsa Guarda Luva Eletricista em lona impermeável, 

fechamento em felcro. 
Und 6 

36 

Conjunto calça e camisa para eletricista NR10 Refletivo, 

confeccionado em tecido Uniforte FR, com composição 100% 

algodão, com gramatura nominal de 8,0 oz/yd² (273,1 g/m²). 

Conj. 10 

37 
Luva de proteção de Couro para cobertura da luva de borracha 

isolante classe 2 para tensão 13.8 CA  
Par 15 

38 Luva isolante de borracha classe 1 para tensão 13.8 CA Par 13 

39 Luva isolante de borracha classe 2 para tensão 13.8 CA Par 13 

40 
Manta isolante de borracha de 910mm x 910mm 

(36"x36"),Classe II  Espessura:  20kV , sem fenda. 
Und 7 

41 
Vara de manobra fabricada em fibra de vidro com resina epóxi, 

punho leve 9M. 
Und 6 

42 
Bota de segurança em PVC, branca, forrada, antiderrapante, 

cano curto, tamanho: 34 a 42. 
Par 66 

43 

Avental plumbifero padrão 100x60cm, c/ proteção frente 0,50 

mm pb e proteção nas costas  0,25mm PB, acabamento em 

nylon impermeável  no padrão  da Norma NBRIEC 61331-

3:2004 

Und 4 

44 Bota de segurança em couro, branca, forrada, antiderrapante, Par 30 
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cano curto, tamanho: 34 a 42 

45 
Bota de segurança em PVC, branca, forrada, antiderrapante,  

cano longo, tamanho: 34 a 42. 
Par 60 

 

3- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

3.1- A entrega dos produtos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o 

demanda e a disponibilidade financeira das Secretarias Municipais, no prazo máximo de 12 

(doze) dias corridos após o recebimento da Ordem de compra, no almoxarifado da Prefeitura 

de Igarapé - Açu, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro, CEP: 68.725-000. 

 

3.2- Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (dias) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

3.3- Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dias) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

4 - DO PAGAMENTO 

 

4.1 – O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será 

realizado de acordo com a quantidade de produtos entregue, em moeda-corrente, até o 10º 

(décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado a entrega dos produtos, 

mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de 

Conformidade e Recebimento dos produtos s” feito pelo fiscal do contrato, que será 

designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando 

se o serviço foi executado conforme exigências estabelecidas neste Edital. 

 

4.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a 

empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota 

com expedição de outra contemplando o correto fornecimento. 

 

4.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada 

pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto 

durarem a prestação dos serviços negociados. 

 

4.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, 

para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de 

sua conta corrente. 

 

4.5- Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 

IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 
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