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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 038/2019 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’S, para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Jacareacanga e das Secretarias Jurisdicionadas. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS PODERÃO SER 

TOMADAS COMO BASE AS SEGUINTES ESTIMATIVAS; 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT. 

1 

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 8 

2 Bolsa Guarda Luva Eletricista em em lona impermeável, fechamento em felcro Und 4 

3 
Bota de segurança em couro, branca, forrada, antiderrapante, cano curto, tamanho: 

34 a 42 
Und 54 

4 
Bota de segurança em PVC, branca, forrada, antiderrapante,   cano longo, 

tamanho: 34 a 42 
Und 74 

5 
Bota de segurança em PVC, branca, forrada, antiderrapante, cano curto, tamanho: 

34 a 42 
Und 74 

6 
Bota para eletricista isolada ante choque  classe  CA tarja amarela numeração 

variada 
Und 12 

7 
Bota cano curto com elástico, cor preta, numeração variada,  com solado 

antiderrapante 
Und 342 

8 
Bota cano longo sem cadarço, cor preta, numeração variada, com solado 

antiderrapante 
Und 180 

9 

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 189 

10 
Capacetes de segurança classe B, com aba total com carneira cor amarela para 

eletricista com jugular. 
Und 8 

11 
Capas  de  Chuva  em  PVC,  forrada,  manga  longa,  com  capuz, Fechamento 

frontal: com quatro botões plásticos de pressão, tamanho diversos. 
Und 186 

12 
Cinto pára-quedista com talabarte de segurança completo CA para eletricista 

conforme AT e BT 
Und 9 

13 

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

fechos: 3; tipo fechamento: engate rápido, zíper; enchimento/interior: polietileno; 

regulagem: frontal - lateral; acessórios: apito. 

Und 143 

14 

Colete salva vidas; tecido: poliamida; capacidade: 60 kg; cor: laranja; quantidade 

fechos: 3; tipo fechamento: engate rápido, zíper; enchimento/interior: polietileno; 

regulagem: frontal - lateral; acessórios: apito. 

Und 71 

15 

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

fechos: 3; tipo fechamento: engate rápido, zíper; enchimento/interior: polietileno; 

regulagem: frontal - lateral; acessórios: apito. 

Und 150 

16 Cone sinalizador fabricado em borracha. Und 30 

17 Escada extensiva de fibra de vidro 1 lance 3M. Und 1 

18 Escada extensiva de fibra de vidro 2 lances 6,60M Und 2 

19 Fita para isolamento de áreas, 70mmx 200mmx50mm Rolo 142 

20 Luva de couro cano curto Par 40 
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21 
Luva de proteção de Couro para cobertura da luva de borracha isolante classe 2 

para tensão 13.8 CA 
Par 12 

22 Luva em látex cano longo, impregnada com talco amarela/Verde Tamanho G Par 624 

23 Luva em látex cano longo, impregnada com talco amarela/Verde Tamanho M Par 640 

24 Luva em látex cano longo, impregnada com talco amarela/Verde Tamanho P Par 560 

25 Luva em Malha emborrachada de Algodão Par 629 

26 Luva isolante de borracha classe 1 para tensão 13.8 CA Par 12 

27 Luva isolante de borracha classe 2 para tensão 13.8 CA Par 12 

28 
Luvas em algodão Pigmentada, 4 fios, Pigmentos antiderrapantes de PVC na 

palma e face palmar dos dedos. 
Par 2830 

29 
Mascaras de Proteção descartável, PFF1, Clip metálico p/selagem sobre o nariz - 

Fita elástica - Cor branca pct c/ 50 unidades 
Pct 350 

30 Mascara descartável tripla com elástico pct c/ 100 unidades Pct 87 

31 Óculos de segurança Gull para proteção do eletricista classe CA cor preta Und 12 

32 

Óculos de Segurança, cinza ou incolor, Ante embaçante, Absorve mais de 

99,9%da radiação ultravioleta até 400nm, possui proteção contra arco elétrico de 

pouca duração. 

Und 272 

33 Perneira de bidim 3T, confeccionada em couro sintético, forrada internamente Par 82 

34 Protetor auricular (abafador) Und 81 

35 Protetor Auricular Plug Par 502 

36 

Protetor Facial, composto por um visor em policarbonato com proteção UV, 

incolor, uma testeira em material plástico resistente e uma suspensão com ajuste 

simples. 

Par 92 

37 Protetor Solar fator 30,120ml Und 453 

38 

Respirador descartável, com filtro, tipo semi facial 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 115 

39 Vara de manobra fabricada em fibra de vidro com resina epoxi, punho leve 9M. Und 2 

40 Manta Isolante de Silicone de 1m 4,3 mm classe 0 Und 8 

 

3. DA FORMA DE ENTREGA 
 

3.1. A entrega dos objetos deste certame deverá ocorrer de forma parcelada, de acordo com a demanda das 

Secretarias em até 12 (doze) dias corridos após o recebimento da requisição de compra, no 

almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jacareacanga/PA. 

 

3.2. Os Equipamentos de Proteção Individual, descritos no Termo de Referência objeto desta licitação, 

que estiverem relacionados no Anexo I da Norma Regulamentadora n°. 06 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, deverão atender aos seguintes requisitos: 

 

3.3. Possuir o Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

3.4. Apresentar, em cada peça, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa 

fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o 

lote de fabricação e o número do CA. 

 

3.5. Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 3.4, o órgão nacional competente em matéria de 

segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser proposta pelo 

fabricante ou importador, devendo esta constar do CA. 
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3.6. Possuir informativo com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, 

manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. 

 

3.7. Outros materiais, não definidos como Equipamentos de Proteção Individual ou não relacionados no 

Anexo I da Norma Regulamentadora n°. 06 do Ministério do Trabalho e Emprego, deverão estar de acordo 

com as normas técnicas determinadas pelos Órgãos Oficiais, competentes, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT ou ainda por outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, conforme disposto no Inciso VIII, do Artigo 39 da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

3.8. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) 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; 
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