
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Divisão de Licitação 

 

Av. Fernando Ferrari, Nº 514, Goiabeiras, Cep: 29.075-910, Vitória-ES.  

 

À quem interessar, 

Referente ao processo 23068.011315/2017-50, Pregão Eletrônico Nº 38/2017 – DL/DA/UFES, esta 
Divisão de Licitações informa que os seguintes itens não foram adquiridos: 

Item Descrição Unidade Quantidade 
 Valor 

Unitário 
Orçado  

 Valor 
Total 

Orçado  
Motivo 

19 

(320895) Luva de segurança, material suedine (algodão), 

características adicionais palma, parte do dorso e dedos 
revestidos de borracha nitrílica, punho curto. Deverá 
apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número 
do certificado de aprovação (CA) válido.  
TAMANHO 7  
Marcas de referência:  
DANNY, Modelo DA-SN885,  
Nº do CA: 27193 
MAPA, Modelo Titanlite 397,  
Nº do CA: 26928 

par 14 10,19    142,66  

Valor final 
negociado 
acima do 
estimado pela 
Instituição. 

20 

(320921) Luva de segurança, material suedine (algodão), 

características adicionais palma, parte do dorso e dedos 
revestidos de borracha nitrílica, punho curto. Deverá 
apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número 
do certificado de aprovação (CA) válido.  
TAMANHO 8  
Marcas de referência:  
DANNY, Modelo DA-SN885,  
Nº do CA: 27193 
MAPA, Modelo Titanlite 397,  
Nº do CA: 26928 

par 33 10,19    336,27  

Valor final 
negociado 
acima do 
estimado pela 
Instituição. 

21 

(320922) Luva de segurança, material suedine (algodão), 

características adicionais palma, parte do dorso e dedos 

revestidos de borracha nitrílica, punho curto. Deverá 

apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 

comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número 

do certificado de aprovação (CA) válido.  

TAMANHO 9 

Marcas de referência:  
DANNY, Modelo DA-SN885,  
Nº do CA: 27193 
MAPA, Modelo Titanlite 397,  
Nº do CA: 26928 

par 33 10,19    336,27  

Valor final 
negociado 
acima do 
estimado pela 
Instituição. 

22 

(320885) Capacete de segurança, classe B, tipo aba total, 

copa com estrias e injetada em polietileno de alta densidade 
não condutor de eletricidade, cor amarela, coroa composta de 
no mínimo duas cintas cruzadas de tecido de poliéster fixa ao 
casco através de quatro pontos de encaixe, com tira 
absorvente de suor na carneira, regulagem simples e jugular 
ajustável em tecido. Deverá apresentar, em caracteres 
indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa 
fabricante ou importadora, e o número do certificado de 
aprovação (CA) válido. 
Marcas de referência: 
MSA, Modelo V-Gard Aba Total Classe B com jugular, Nº do 
CA: 365 
ULTRA MASTER, Modelo MT II-AM, Nº do CA: 21609 

cj. 14 36,68    513,52  
Inexistência 
de proposta. 

23 
(320888) Peças / acessórios equipamentos especializados, 

jugular em tecido ajustável, aplicação em capacete de 
proteção classe A e B, aba total. 

Unidade 13 9,70    126,10  
Inexistência 
de proposta. 
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28 

(321454) Luva de segurança, confeccionada em raspa de 

couro, características adicionais elástico dorso, reforço palma, 
reforço polegar, punho curto. Deverá apresentar, em 
caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da 
empresa fabricante ou importadora, e o número do certificado 
de aprovação (CA) válido.  
TAMANHO ÚNICO 

par 65 7,32    475,80  

Valor final 
negociado 
acima do 
estimado pela 
Instituição. 

29 

(321455) Luva de segurança tricotada em quatro fios de 
algodão, acabamento em overloque, punho com elástico, 
pigmentos de PVC na cor preta na palma e nos dedos. 
TAMANHO ÚNICO 

par 250 1,98    495,00  
Inexistência 
de proposta. 

30 

(320907) Protetor auditivo tipo concha com haste atrás da 
nuca, composto de 2 conchas acústicas em plástico ABS, com 
resistência na absorção de impactos e à abrasão, almofadas 
preenchidas com fluido amortecedor e espuma com anéis 
largos e macios, haste confeccionada em aço mola inox, com 
nível de atenuação mínima de 19 dB (NRRSF). Deverá 
apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome 
comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número 
do certificado de aprovação (CA) válido. 

par 33 108,99 3.596,67  

Valor final 
negociado 
acima do 
estimado pela 
Instituição. 

32 

(320908) Protetor auricular tipo plug, antialérgico, com 
designer projetado para se adaptar confortavelmente em 
qualquer canal auditivo, em silicone com 3 falanges tipo 
cogumelo, acompanha caixinha plástica individual. Nível de 
Atenuação mínima de 17 dB (NRRsf). Deverá apresentar, em 
caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da 
empresa fabricante ou importadora, e o número do certificado 
de aprovação (CA) válido. 
Marcas de referência: 
3M, Modelo Pomp Plus, Nº do CA 5745 
Protect Quality, Modelo Protect Plug 002, Nº do CA 28534 

par 65 2,59    168,35  
Inexistência 
de proposta. 

33 

(320909) Protetor facial, comprimento mínimo de 20 cm, 
composto por um visor de 8 polegadas em policarbonato 
incolor com proteção UV, uma testeira em plástico resistente e 
suspensão, com ajuste simples e tira absorvente de suor. 
Deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o 
nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o 
número do certificado de aprovação (CA) válido. 
Marcas de referência: 
Dystray, Modelo Confort, Nº do CA 36802 
Plastcor, Modelo 700.00025, Nº do CA 15019 

cj. 21 17,08    358,68  
Inexistência 
de proposta. 

 

 

     Em, 4 de setembro de 2017. 

 

KATELINE ROSA GOMES DA SILVA 

Pregoeira 


