
18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001163/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 94780178000146 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001692/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

100,00 0,00 0,00003,9770 397,7000 100,00 397,7000Unidade33903028 0,00 0,0000 3,977064

Luva de Segurança em Náilon
 Luva de segurança tricotada em náilon, revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano. Possui propriedade antiestática. Para ser 
utilizado em diversos segmentos como expedição, carga e descarga de matérias, indústria metal mecânica, automotiva, transportes, termoplásticas, cerâmica, comércios, 
autocenters, agricultura, manutenção predial e industrial, linhas de montagem e manuseio de chicotes elétricos não energizados, entre outros.
Tamanhos: 7.0 -P; 8.0 - M; 9.0 - G; 10.0 - XG e 11.0 -XXG.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Tamanho: P, M, G, GG e XG.
ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

397,7000 0,0000Total : 3,9770 397,70000,0000
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001164/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001693/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

300,00 0,00 0,00002,6000 780,0000 300,00 780,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 2,600048

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-V(S):
Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável para Partículas PFF2 - Poeiras, Névoas e Fumos. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante 
para partículas, com formato dobrável, tamanho único, solda ultra-sônica. O respirador possui, em sua constituição carvão ativo. A parte superior externa da peça possui uma tira de 
material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal, um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

780,0000 0,0000Total : 2,6000 780,00000,0000
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001166/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001695/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

300,00 0,00 0,00006,1300 1.839,0000 300,00 1.839,0000Par33903028 0,00 0,0000 6,130042

Luva em látex Natural e Neoprene 
Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, interior forrado em algodão flocado, palma antiderrapante.
Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares; . Classe C: tipo 
3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes.
Tamanhos: P/ M / G / XG.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. 
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

200,00 0,00 0,00002,1200 424,0000 200,00 424,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 2,120049

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3-V:
Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLIDEOS com válvula de exalação. 
Com formato dobrável, fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido. Nas laterais externas do respirador são fixadas suas presilhas de material plástico, uma de cada 
lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para ajuste da peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, 
para ajuste 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. 
O respirador deve possuir um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

50,00 0,00 0,0000866,5600 43.328,0000 50,00 43.328,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 866,560050

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira:
Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone preto, com abas duplas. A peça facial possui um visor constituído de material rígido 
transparente fixado ao corpo da mesma através de encaixe especifico e de um aro confeccionado em material plástico preto, preso por dois parafusos metálicos. Na parte centro 
inferior do corpo da peça, existe uma abertura utilizada para o encaixe de um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira 
metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa em material plástico preto dotada de aberturas e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de 
uma válvula de exalação. Na parte traseira do dispositivo, localiza-se o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, que possui, em sua parte superior, duas válvulas de inalação. O 
corpo da peça apresenta duas aberturas localizadas em suas laterais inferiores, uma em cada lado, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido preto, 
dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta 
ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um 
tirante de cabeça com seis pontos de fixação, preso por dispositivos com botões e dotados de presilhas em material metálico para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser fixada 
uma armação especifica, dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais. 
Tamanho: P, M.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

60,00 0,00 0,000071,4200 4.285,2000 60,00 4.285,2000Par33903028 0,00 0,0000 71,420060

Cartucho químico para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. 
Para proteção respiratória contra FORMALDEÍDO, a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.
O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697.

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

49.876,2000 0,0000Total : 946,2300 49.876,2000,0000
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001168/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 24402903000167 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001698/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

100,00 0,00 0,000043,6300 4.363,0000 100,00 4.363,0000Par33903028 0,00 0,0000 43,630034

Calçado tipo botina para eletricista
Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais (preto, branco ou marrom) ou em cadarço (preto), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de 
montagem em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista. Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS 
PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA MODERADO, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - Norma: ABNT NBR 
12561:1992/ ABNT NBR ISO 20347:2008".
Tamanhos: 38-39, 39-40, 41-42, 43-44. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

200,00 0,00 0,000019,7600 3.952,0000 200,00 3.952,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 19,760035

Macacão de segurança contra agentes químicos
Macacão de segurança confeccionado em não-tecido, com tratamento antiestático, com capuz com elástico, fechamento com zíper frontal com aba protetora, com ou sem propés 
acoplados, cintura, punhos e tornozelos com elástico. Para: Proteção do Tronco, Membros Superiores e Inferiores do Usuário Contra Riscos de Origem Química Tipos 4, 5 e 6 de 
acordo com a Iso 16602:2007.
Observação: proteção contra líquidos pulverizados (spray com baixa pressão). Proteção contra partículas sólidas dispersas no ar." 
Tamanho: M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

300,00 0,00 0,00005,7700 1.731,0000 300,00 1.731,0000Par33903028 0,00 0,0000 5,770041

Luva Nitrílica 
Luva nitrílica com forro, palma antiderrapante, comprimento 33 cm.
Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 
3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.
Tamanho: Tam: P / M / G / XG
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

90,00 0,00 0,000012,5200 1.126,8000 90,00 1.126,8000Unidade33903028 0,00 0,0000 12,520054
PROTETOR SOLAR: FPS 60, espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada; para uso diário; com rápida absorção; ação hidratante; suave fragrância; não 
comedogênico. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Eficaz contra as radiações UVA e UVB; UVA superior a 1/3 de UVB; Dermatologicamente testado, 
hipoalergênico, não comedogênico; complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; 2 horas de resistência à água e suor; 
4 horas de duração em pele seca; PABA free - isento deste filtro solar. Embalagem: Pote com 120 ml.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

11.172,8000 0,0000Total : 81,6800 11.172,8000,0000
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001170/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 28036510000138 - RIGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001704/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

300,00 0,00 0,00006,3000 1.890,0000 300,00 1.890,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 6,300038

Óculos de proteção transparente
Óculos de segurança lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário. Design tradicional, com armação preta. Com 
cordão de segurança. Lente única em policarbonato.Ajuste telescópico. Armação Preta. Tratamento antiembaçante. Atende as exigências da norma ANSI Z87.1:2003.
Tamanho: único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

100,00 0,00 0,000032,9600 3.296,0000 100,00 3.296,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 32,960039

Viseira facial
Visor de policarbonato durável e moldado, de uso geral, proporciona proteção facial contra impactos e respingos de produtos químicos e biológicos.
Vantagens e recursos, cor transparente e com tratamento antirrisco na parte externa e tratamento antiembaçante na parte interna.
Tamanho: único moldado.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

300,00 0,00 0,000022,8600 6.858,0000 300,00 6.858,0000Caixas33903028 0,00 0,0000 22,860043

Luva Nitrílica Fina 
Luva nitrílica fina de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, sem talco, evita alergias.
Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e 
similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos.
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18:21Time:5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

Tamanho: P / M / G / XG. 
Caixa com 100 pares de luvas.
Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

100,00 0,00 0,000058,0000 5.800,0000 100,00 5.800,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 58,000052

Protetor auditivo tipo concha
"Descrição do Equipamento Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada desmontável para um 
perfeito ajuste na cabeça. Melhor conforto e atenuação. Fácil higienização. Compatível com outros EPIs. Haste almofadada para maior conforto sobre a cabeça.
Fluído amortecedor das almofadas proporciona uma distribuição uniforme da pressão das conchas em torno do ouvido oferecendo conforto ao usuário. O protetor auditivo com 
haste almofadada sobre a cabeça para apresentar melhor proteção. 
Possuir níveis de ruído de até 24dB (NRRsf). Protetor extremamente leve e construído com o que existe de melhor em engenharia acústica.
Tamanho: Único.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

100,00 0,00 0,000043,4300 4.343,0000 100,00 4.343,0000Kit33903028 0,00 0,0000 43,430063

O KIT PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS
 VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO - Proteção do Tronco (para trabalhos com agrotóxico/defensivos agrícolas e outros)
Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, composta por: Camisa com mangas compridas tipo raglan até aos punhos, sem ombreiras de espuma. A gola é do tipo padre, com um 
pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola, com um cordão de poliéster embainhado na barra para ajuste na região da cintura; 
calça comprida tipo reta, confeccionada com material hidrorrepelente. A parte da frente das pernas tem um reforço com material impermeável de tecido plano tipo nylon, costurado 
sobreposto ao material a partir da barra até 46% do comprimento total das pernas da calça. O ajuste na cintura do usuário é com uma tira de 100% poliéster embainhada no cós, 
cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal; Capuz do tipo boné com proteção do pescoço, capuz isolado, confeccionado do mesmo material da camisa e da calça, com 
aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos 
ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal; Avental 
impermeável para proteção complementar da frente do tronco, das coxas e das pernas do trabalhador, confeccionado em PVC flexível; com uma alça na parte superior, para 
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Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

envolver o pescoço; duas tiras na altura da cintura para serem amarradas atrás da cintura.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
Tamanho: P, M, G, GG e XG.
ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

200,00 0,00 0,00004,2000 840,0000 200,00 840,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 4,200065

Respirador para proteção respiratória PFF2 ou N95 sem válvula de exalação com registro da ANVISA (RDC 185/2001) com 
Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro 
aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à Tuberculose TB (Mycobacterium tuberculosis). 
Recomendado também pelo CDC para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais 
como:
Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1 - (Gripe Suína), Varicela, Sarampo, 
entre outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

OBSERVAÇÃO:

O TREINAMENTO A QUE SE REFERE OS ITENS 27 A 65, SÃO INTERNOS E SERÃO MINISTRADOS PELA EQUIPE DA UFSM AOS SEUS USUÁRIOS. CABERÁ AOS LICITANTES 
APENAS FORNECER INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS, CASO FOR SOLICITADO.

23.027,0000 0,0000Total : 167,7500 23.027,0000,0000
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001171/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 10614837000184 - LICITEC COMERCIAL LTDA.

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001705/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

150,00 0,00 0,000031,9900 4.798,5000 150,00 4.798,5000Par33903028 0,00 0,0000 31,990051

Calçado tipo bota de PVC
Calçado de segurança tipo bota  cano alto, confeccionado em PVC na cor branca ou preta, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC com 
desenho antiderrapante, com ou sem biqueira de aço carbono. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, 
CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Tamanhos: 34-35,36-37,38-39, 39-40, 41-42, 43-44.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

4.798,5000 0,0000Total : 31,9900 4.798,50000,0000
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Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001172/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 25391645000123 - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001707/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

200,00 0,00 0,000076,5000 15.300,0000 200,00 15.300,0000Unidade33903028 0,00 0,0000 76,500046

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial reutilizável. 
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando 
utilizado com filtros químicos ou combinados. Com acoplamento para dois cartuchos.
Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial,  nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em 
elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza clara, cinza escura para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente). 
Tamanhos: P, M, G.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

300,00 0,00 0,000082,2300 24.669,0000 300,00 24.669,0000Par33903028 0,00 0,0000 82,230047

Cartucho Químico Combinado para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. 
para proteção respiratória contra MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, MULTIGASES.A ser utilizado com respiradores 
semifaciais e faciais inteiras.
O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697

MARCA APROVADA  3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.
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Data: 12/11/2018

Quantidade

Utilizado Saldo

Valor Unitário Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Quantidade Aditivada Valor Aditivado

39.969,0000 0,0000Total : 158,7300 39.969,0000,0000
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Data: 12/11/2018

Documento: Registro de Preço - 001173/2018 Situação: 23081.008547/2018-33Processo:Ativo

Data Início: Data Fim: Data Geração:09/11/2018 28/10/2019 09/11/2018

Fornecedor: 15275711000146 - SKR DO BRASIL LTDA

Ano Orçamento : 2018

Modalidade: 05 - Pregão Num. Licitação: 155

Extrato: 001708/2018 Unidade: 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Quantidade

Utilizado SaldoValor Unitário 

Inicial Valor Quantidade Valor Quantidade ValorUnidadeCod.Reduzido Qtde Aditivada Valor Aditivado Valor UnitárioSeq.

400,00 0,00 0,000016,9800 6.792,0000 400,00 6.792,0000Caixas33903028 0,00 0,0000 16,980059

Luva de vinil descartável 
Azul ou transparente ambidestra. Sem pó de amido. Caixa com 100 pares de luvas.
Alta sensibilidade e atóxica. Pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.
Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:
. Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.
. Classe C: tipo 3: álcoois e tipo 6: ácidos orgânicos.
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.
Tamanho: P, M e G.
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

ATENÇÃO:
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a 
utilização do produto. 
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

6.792,0000 0,0000Total : 16,9800 6.792,00000,0000
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