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ANEXO I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 10,000CX0000491800001
LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho p, caixa
com 50 pares.

00002 30,000CX0000491800002
LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho m, caixa
com 50 pares.

00003 20,000CX0000491800003
LUVA DE PROCEDIMENTO tamanho g, caixa
com 50 pares.

00004 50,000PAR0000345000004
LUVA lavável (da 299 palma antiaderente),
tamanho m.

00005 50,000UN0000345000005
LUVA lavável (da 299 palma antiaderente),
tamanho g.

00006 4,000UN0001517000006
BOTA plástica (detetização), sendo 01
tamanho 37, 01 tamanho 40, 01 tamanho 41
e 01 tamanho 42)

00007 10,000CX0000940000007 MASCARA n95, caixa com 10 unidades.

00008 2,000UN0001204800008
JALECO (coleta de água), sendo 01 tamanho
m e 01 tamanho g

00009 100,000UN0001876800009 PIPETA pasteur 3 ml

00010
20.000,00

0UN0000564500010
COLETOR DE FEZES 10ML com tampa de
pressão e pá mon tado.

00011 20,000PAR0000345000011 LUVA raspa de couro

00012 10,000PAR0000345000012 LUVA nitrílica

00013 6,000KIT0000996600013

KIT epi confeccionado em tecido 100 %
algodão, com tratamento hidrorrepelente
contendo: blusão, calça, viseira, touca tipo
árabe, avental costal impermeável.
durabilidade de no mínimo 50 lavadas.

00014 150,000UN0000940000014
MASCARA semi-facial descartável com filtro
de carvão ativado.

00015 3,000UN0001933000015

RESPIRADOR semi-facial com corpo de
silicone, 2 válvulas de exalação e 1 filtro
contra gases ácidos e vapores orgânicos
instalado e 1 para reposição.

00016 16,000UN0000435000016
FILTRO químico para gases e vapores
orgânicos, compatível com o respirador altec.

00017 2,000UN0001933100017 MACACAO IMPERMEÁVEL em brim

00018 24,000UN0001933300018
REPELENTE de insetos cremoso, sendo de
boa qualidade. bisnaga com 100 grs.

00019 570,000UN0000754400019

PROTETOR SOLAR fator de proteção 30,
frasco com 120 ml, ultra resistente à água,
com 2 horas de proteção, à prova dágua e
suor. proteção imediata, até dentro dágua,
proteção eficaz contra os raios uva e uvb.
textura leve (oil free) que deixa a pele
respirar, contém vitamina e, que deixa a pele
mais hidratada. indicado para pele sensível.
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00020 5,000CX0001278000020

RATICIDA bloco prensado a frio, à base de
flocoumafen a 0,005%, blocos sextavados
de 20 gramas, embalado em balde plástico
para proteger o produto de ataque de
insetos e facilitar o manuseio por parte dos
agentes. caixa contendo 10 kg.

00021 3,000L0000645800021
INSETICIDA piretróide formulação sc com 6%
de alfa-cipermetrina, sem odor e alto efeito
residual.

00022 10,000L0000645800022

INSETICIDA piretróide formulação ce com
1,25% de praletrina e com o sinergizante
butóxido de piperonila. baixo odor e baixa
toxicidade.

00023 12,000KG0001933500023

MOLUSCICIDA GRANULADO granulado
metaldeido 5% - cor azul, com resistência a
umidade comprovada e registrado no
ministério da saúde para controle de
caramujo.

00024 10,000PAR0000224600024

BOTINA de segurança em couro vaqueta,
com cadarço, ilhós, cano acolchoado em dois
gomos, solado em poliuretano, bidensidade
injetado diretamente ao cabedal, biqueira de
polipropileno, palmilha antibacteriana.

00025 15,000PAR0000224600025

BOTINA de segurança em couro vaqueta,
sem cadarço, ilhós, cano acolchoado em dois
gomos, solado em poliuretano, bidensidade
injetado diretamente ao cabedal, biqueira de
polipropileno, palmilha antibacteriana.

00026 150,000CX0000792000026
LAMINA COM BORDA FOSCA de microscopia
lapidada, caixa com 100 unidades.

00027 4,000UN0000063400027 LAMPADA para microscópio 06v 20 w.
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