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ESTADO DE ESPIRITO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES
CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000
Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

Item

Pregão Presencial Nº 000037/2020 - Processo Nº 003782/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL
INTEIRA Respirador purificador de ar, tipo peça facial
inteira; possui corpo moldado em silicone preto e visor
constituído de material rígido transparente; O visor é
fixado ao corpo da máscara através de aro
confeccionado em material plástico na cor preta,
dotado de dois parafusos. O visor é constituído de
duas partes: uma parte superior lisa e uma parte
inferior, que apresenta duas aberturas em suas
laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de
material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira,
de encaixe tipo rosca e um anel de borracha, onde são
rosqueados os filtros; Na parte traseira destes
suportes, encontram-se fixadas duas válvulas de
inalação; dotado internamente, de uma válvula de
exalação e de diafragma de voz; Na parte interna
traseira deste dispositivo, encaixa-se uma mascarilha
que possui duas válvulas de inalação localizadas na
parte superior; Tirante de cabeça com cinco pontos de
fixação (aranha), preso em suas bordas por meio de
fivelas de material metálico com ajuste rápido. Testado
e aprovado pelas normas NBR 13697/2010, NBR
13696/2010 e ABNT NBR 13695/1996; com certificado
de Aprovação – CA. Acompanhada de mais 01 par de
cartuchos originais GAVO para reposição.

20,0000UND00045856 898,000 17.960,00

00002

REPIRADOR 1/4 FACIAL CONSTITUIDO DE CORPO
MOLDADO EM ELASTOMERO Respirador ¼ facial
constituído de corpo moldado em elastômero sintético
atóxico (ultra macio), devendo possuir bordas internas
almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação
aos diferentes tipos de rosto. Possui duas válvulas de
inalação e uma de exalação. Aranha frontal de fixação,
conectores para filtros e válvulas deverão ser
fabricados em plástico resistente ao calor.
Proporcionar a fixação a face em quatro pontos,
através de tirantes de elástico móveis com regulagem
de pressão, com variação de comprimento através de
passadores em plástico resistente. Possuir C.A e vir
completa, com os cartuchos GAVO (gases e vapores),
acompanhado de mais 01 par de cartuchos originais
GAVO para reposição.

25,0000UND00051350 77,900 1.947,50

45,0000 19.907,50Total Geral:
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