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1

Ácido peracético 

Ácido Peracético na concentração de 0,2%, produto de uso profissional, constituído de 
mistura equilibrada de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético, e 
Oxigênio Ativo, em veículo estabilizado desenvolvido para desinfecção e esterilização 
hospitalar em geral. Desinfetante de alto nível especialmente desenvolvido para ser 
utilizado em desinfecção geral. Composto por Produto com registro no Ministério da 
Saúde. Apresentação galão de 5 litros, validade do produto 24 meses.

galão 348040 29 R$ 242,70 R$ 7.038,30

2

Álcool em gel 
70% - 5 Litros 

Sanitizante de mãos, em gel a base de alcoóis, aspécto gel, cor incolor, odor 
característico pH (6,00 - 8,00), teor alcoólico (70,06 - 74,64 INPM). Gel antisséptico, 
alcool gel 70%, com Aloe Vera. Produto certificado pelo IMETRO e aprovado pela 
ANVISA. Apresentação: Galão com 5 LT galão 380018 801 R$ 91,00 R$ 72.891,00

3

Álcool em gel 
70% - Frasco pet 

500 ml 

Sanitizante de mãos, em gel a base de alcoóis, aspécto gel, cor incolor, odor 
característico pH (6,00 - 8,00), teor alcoólico (70,06 - 74,64 INPM). Gel antisséptico, 
alcool gel 70%, com Aloe Vera. Produto certificado pelo IMETRO e aprovado pela 
ANVISA. Apresentação: Frasco com válvula dosadora, entre 420 e 500 gramas. Unidade 429225 1500 R$ 14,47 R$ 21.705,00

4

Álcool em gel 
70% - Frasco 50 

ML

Sanitizante de mãos, em gel a base de alcoóis, aspécto gel, cor incolor, odor 
característico pH (6,00 - 8,00), teor alcoólico (70,06 - 74,64 INPM). Gel antisséptico, 
alcool gel 70%, com Aloe Vera. Produto certificado pelo IMETRO e aprovado pela 
ANVISA. Apresentação: Frasco com 60 gramas. Unidade 269943 870 R$ 4,50 R$ 3.915,00

5

Álcool líquido 
70% - Frasco pet 

1000 ml

Álcool etílico hidratado 70 INPM. Graduação alcoólica: Álcool etílico hidratado 70 INPM 
ou 77°GL. Uso: Desinfecção de superfícies fixas de ambientes hospitalares e 
estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Apresentação embalagem 
de 1 litro. Unidade 269941 2070 R$ 10,25 R$ 21.217,50

6

Borrifador refil Frasco Borrifador. Frasco tipo Pet, com válvula do tipo gatilho 28ml, também chamada 
de borrifador. Pulveriza líquidos em pequenas gotículas, utilizado em limpeza em geral. 
Matéria Prima: PET, Válvula (Polipropileno). Apresentação: capacidade para 500 ml. Unidade 272254 715 R$ 9,11 R$ 6.513,65

7

Carro funcional 
para transporte 
de materiais de 

limpeza 

Carro funcional, atenda às indicações das NR´s 32 e 17 que determinam normas para 
diversas atividades em serviços de saúde, visando a prevenção de acidentes e a 
proteção da integridade física dos trabalhadores. Com saco de Vinil com capacidade de 
até 90 Litros ou 50 kilos. Especificações (C x A x L) 116 x 100 x 57 cm.

Unidade 330346 4 R$ 797,99 R$ 3.191,96

8

Cones de 
marcação

Cone de sinalização, tipo balizador T-TOP (cone pirulito). Em Polietileno semiflexível, 
com duas faixas refletivas e orifícios em seu topo para passagem de corrente ou fita 
zebrada. Acoplado à base de borracha reciclada (4 Kg ). Especificações: Altura de 1,14 
metros. Peso total: 5 kg (+ ou - 10%). Semiflexível. Formato cônico. Orificio para fita 
zebrada. 2 Faixas refletivas para uso noturno. Peso concentrado na base (4 kg). Base de 
borracha reciclada. Base quadrada. Unidade 42358 77 R$ 175,47 R$ 13.511,19

9

Conjunto MOP 
profissional 

Conjunto Mop profissional, permite a utilização de Mops Convencionais ou Planos. 
Balde com capacidade para 20 litros com alças, espremedor com pressão lateral para 
Mops Convencionais ou Planos, divisória interna com capacidade de 12 litros, sob 4 
rodízios de 50 mm. Especificações conjunto: (C x L x A ) 56 x 35 x 70 cm.

Unidade 473394 2 R$ 380,23 R$ 760,46

10

Desinfetante 
Geral 

Desinfetante para Uso Geral. Natureza Química: produto químico preparado contendo 
Tensoativo Catiônico, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante, Fragrância e Veículo. 
Componente Ativo: Cloreto de Cocobenzil alquil dimetil amônio / Cloreto de didecil 
dimetil amônio. Especificações: Galão de 5 litros. Unidade 408649 274 R$ 12,70 R$ 3.479,80

11

Dispenser para 
álcool em gel e 

sabonete líquido 

Dispenser para álcool em gel, e sabonete líquido, fabricado em polipropileno de alta 
resistência. Cor BRANCA. De fácil limpeza e higienização, facilmente instalada indicada 
para uso com reservatório para líquidos viscosos à granel com capacidade 800 ml. 
Especificações : (C x L x A) 13 x 11 x 26 cm. Unidade 377436 410 R$ 21,99 R$ 9.015,90

12

Dispenser para 
papel toalha

Dispenser para papel toalha interfolhas, fabricada em polipropileno de alta resistência e 
de fácil higienização. Cor BRANCA. Capacidade do dispenser: 500 folhas com 2 dobras–
23cm x 23cm ou 250 folhas com 3 dobras– 23cm x 27cm. Especificações: (C x L x A) 28 x 
15 x 28 cm. Unidade 150454 308 R$ 23,62 R$ 7.274,96

13

Hipoclorito de 
sódio 1% 

Hipoclorito de Sódio solução (NaClO). Líquido amarelo, com odor punjente e 
penetrante. Composição: Soda Cáustica (NaOH) - 1 %, Cloreto de Sódio (NaCl) – 14 %, 
Água – 71 %, Hipoclorito de Sódio – 14 %. Apresentação: Galão de 5 litros. Unidade 343298 1088 R$ 23,05 R$ 25.078,40

14

Iodopovidona 
0,2% 

Produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 2% de 
iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra 
todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Antisseptico para 
curativos em geral. Apresentação: embalagem de 1 litro. Unidade 435125 2 R$ 20,98 R$ 41,96
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15

Kit para limpeza 
de vidros e 

janelas 

Kit com equipamentos destinados à limpeza e manutenção de áreas envidraçadas 
médias e pequenas. Contendo: 1 Lavador de vidros 35 cm, 
1 Cabo de fixação, 1 Guia removível 25 - 35 cm, 1 Raspador de segurança, 5 Lâminas 
para raspador segurança, 1 Lâmina de borracha 91 cm, 1 Extensão telescópica 0,70 - 
1,40 m. Apresentação: em bolsa organizadora. cx 338250 15 R$ 516,69 R$ 7.750,35

16

Lixeira com 
pedal (tampa e 

adesivo 
Infectante) 

Ampla 
Concorrência

Lixeira com pedal para ambientes de médio tráfego de pessoas, fabricada em aço inox 
com acabamento polido e estrutura resistente, com tampa com sistema de 
abertura/fechamento através de pedal, com cesto interno plástico (PVC) removível e 
identificação de lixo infectante. Apresentação: capacidade mínima 40 litros.

Unidade 283668 280 R$ 353,40 R$ 98.952,00

17

Pano descartável 
multiuso)

Pano multiuso descartável, constituído de não tecido 100% Viscose e Látex sintético. 
Aplicação, limpeza de superfícies. Características: Possui furos especiais que retêm a 
sujeira; Libera facilmente a sujeira durante o processo de lavagem; lava e seca 
rapidamente, inibindo o crescimento de microorganismos. Ação anti-bacteriana; não 
retém odores; alto poder de absorção. Apresentação: Picotado, rolo 30 cm de largura x 
300 m de comprimento, cores verde, azul ou laranjado. rolo 380236 51 R$ 92,35 R$ 4.709,85

18

Papel toalha 

Papel toalha interfolha, 100% celulose, com três dobras, próprio para dispenser de 
papel toalha. Aplicação: secar as mãos, com alto grau de alvura, sem deixar resíduos 
nas mãos, alto poder de absorção, gofrado, e macio. Alto grau de absorção do tipo 
"apenas 2 folhas para secar as mãos". Folhas com três dobras. Apresentação: Fardo 
com 4 pacotes com 250 folhas cada. 
Medidas das folhas: 23 X 27 cm. Fardo 437239 3991 R$ 18,65 R$ 74.432,15

19

Plástico filme 

Plástico filme - Filme de PVC impresso encolhível, incolor, fabricado com compostos 
atóxicos, isentos de cheiro, com alto brilho e pureza. Aplicação: para embalagem de 
produtos agrupados ou individuais. Tubular, cor incolor, folha simples, sem 
encolhimento, micro-perfurado, antibacteriano. Apresentação: rolo/tubo, largura 
45cm, comprimento 300m. rolo 430565 205 R$ 23,70 R$ 4.858,50

20

Sabonete líquido 

Sabonete líquido perfumado. Aplicação: higiene das mãos. Características: antisséptico, 
bactericida, com emolientes que hidratam e previnem o ressecamento da pele, aspécto 
límpido, livre de resídusos suspensos ou precipitações, aroma suave (lavanda ou erva 
doce) ação amaciante e poder de limpeza, pronto para uso, sem necessidade de sofrer 
diluição, podendo ser utilizado em qualquer tipo ou modelo de saboneteira para 
sabonetes líquidos. Apresentação: embalado em galões de 5 litros, acondicionados em 
caixas de papelão reforçadas para armazenamento. galão 472873 1696 R$ 39,17 R$ 66.432,32

21

Saco de lixo 
branco leitoso 

(lixo infectante) 

Saco para Lixo Infectante. Características: Saco para acondicionamento de resíduos 
sólidos hospitalares/infectantes, composição Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 
Virgem, com resistência mecânica, solda tipo estrela no fundo, com opacidade 
necessária à aplicação, cor BRANCA leitosa conforme legislação vigente, devidamente 
identificado em sua face externa "LIXO INFECTANTE". Apresentação: Capacidade 50 
litros, embalagem com 100 unidades.

Embalage
m 100,00 

UN 412494 190 R$ 60,36 R$ 11.468,40

22

Saco de lixo 
preto - 100 lt -

Saco de Lixo. Super Reforçado produzido em polietileno preto e possui micragem de 
0,16 u. Aplicação: acondicionamento de resíduos normais, lixo comum. Características: 
saco de lixo reforçado com capacidade de até 100 litros de resistência próprio para 
suportar bastante peso sem comprometer a qualidade nem se romper no momento de 
transporte. Apresentação: rolo com 100 unidades.

Embalage
m 100,00 

UN 470833 405 R$ 69,16 R$ 28.009,80

23

Saco de lixo 
preto - 50 lt 

Saco de Lixo. Super Reforçado produzido em polietileno preto e possui micragem de 
0,16 u. Aplicação: acondicionamento de resíduos normais, lixo comum. Características: 
saco de lixo reforçado com capacidade de até 50 litros de resistência próprio para 
suportar bastante peso sem comprometer a qualidade nem se romper no momento de 
transporte. Apresentação: rolo com 100 unidades.

Embalage
m 100,00 

UN 372616 200 R$ 40,40 R$ 8.080,00

24

Conjunto -Tapete 
sanitizante - 

Ampla 
Concorrência

Conjunto tapete desinfetante sanitizante higienizador + tapete secante. Aplicação: 
sanitizar e higienizar solado de sapatos antes de entrar em ambientes de grande fluxo 
de pessoas. Características: conjunto composto por duas peças; um tapete tipo 
capacho, para aplicação do produto sanitizante, fabricado em vinil (PVC) com borda 
vedante para não vazamento do produto, e outra peça, tapete agulhado liso superfície 
100% Políester / Base 100% Policloreto de Vinila, para secar e retirar o excesso de 
produto. Apresentação: (A x C x L) 0,15 x 140 x 80 cm cada peça Unidade 469724 355 R$ 857,14 R$ 304.284,70

25

Abafador de 
Fogo com Cabo 

de Alumínio 

Abafador de Fogo com Cabo de Alumínio. Composto por um cabo de Alumínio metálico, 
suporte de ferro e Flap de borracha preta, compacta com 12 furos, com duas lonas 
internas. Unidade 52817 36 R$ 145,18 R$ 5.226,48
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26

Armário 
Primeiros 
Socorros

Para a guarda e preservação do material de Primeiros Socorros, em conformidade com 
a NR-07. Confeccionado em chapas de aço (0,09 mm) de espessura, pintura 
eletrostática, fecho de porta tipo tramela. Fechadura acompanhada de duas chaves, 
permitindo uso de controle no acesso. Puxador ao lado do fecho, servindo de apoio 
para a abertura de porta. Fundo com 04 furos para fixação do móvel a parede. Medidas 
mínimas, altura 1,90cm, largura 0,55cm e profundidade, 0,25cm.

Unidade 460817 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00

27

Avental 
descartável 

Avental de procedimento descartável manga longa fabricado em tecido não tecido 
100% polipropileno, com elástico no punho e tiras para amarrar na cintura e pescoço, 
atóxico, cor branca, tendo a finalidade de uso cobrir e proteger a região do tórax e 
membros superiores, gramatura 30g/m² a 50g/m².  Tamanho único.

Unidade 422231 2415 R$ 9,07 R$ 21.904,05

28

Avental Capote 
HOSPITALAR - 

Ampla 
Concorrência

Aventais impermeáveis TNT 50gr, descartável, manga longa com acabamento em 
ribana no pulso, tamanho único, Abertura traseira, fechamento de amarrar traseiro 4 
pontos (2 no pescoço e 2 nas costas) para uso em clínicas (médicas, estéticas, 
odontológicos, veterinárias, e outros), consultórios (médicos, odontológicos, 
hospitalares, veterinárias, etc), laboratórios, hospitais.

Unidade 437022 6350 R$ 28,07 R$ 178.244,50

29

Avental PVC 
Branco

Avental em PVC com quatro ilhoses e três tiras para ajuste do usuário com as seguintes 
dimensões: comprimento – 1,20m, largura – 70 cm, na cor branca. Tamanho único.
Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) Unidade 240136 917 R$ 17,88 R$ 16.395,96

30

Avental Raspa

Avental confeccionado em raspa de couro, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm ± 
0,2 mm, sem emendas, com 3 tiras reguláveis do mesmo material, sendo 2 tiras para a 
cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve 
apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e 
acabamento perfeito. Tamanho único. Certificado de aprovação (CA) Válido expedido 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Unidade 440995 25 R$ 29,90 R$ 747,50

31

Avental 
Segurança - 

Transparente

Avental pvc 120 x 70 cm. Características físicas: impermeável a líquidos não corrosivos. 
Tiras soldadas eletronicamente. Material: laminado transparente a base de pvc. 
Dimensões aproximadas (cm): 120 x 70. Espessura: 0,30 micras. Informações 
adicionais:. Aplicação: proteção do usuário contra umidade proveniente de operações 
com uso de água. Apresentação da embalagem: unidade. Cor:Transparente. Certificado 
de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) unidade 379259 28 R$ 18,00 R$ 504,00

32

Avental Térmico

Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão, tratamento 
impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras nas costas, sem forro. 
Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas). Medida do 
avental: 1,20 X 0,70 cm. Confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama. Com 
tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Tamanho único. 
Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE)

Unidade 339839 26 R$ 135,00 R$ 3.510,00

33 Boné árabe
Capuz de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), reforço na 
aba em material sintético, fechamento através de velcro, tipo árabe. Tamanho único. Unidade 318289 483 R$ 14,25 R$ 6.882,75

34

Botas 
impermeáveis de 

PVC 

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano médio, impermeável, 
inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, 
propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível, cor branca. Tamanho 
Variados, a escolher. Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE)

Par 234479 371 R$ 64,07 R$ 23.769,97

35 Cadeado

Cadeado 20 mm. Feito em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves 
de latão niqueladas. Garantia mínima de 06 meses. De qualidade equivalente ou 
superior ao modelo CR 20 da marca Papaiz. Unidade 257666 96 R$ 18,29 R$ 1.755,84

36 Cadeado

Cadeado 25 mm. Feito em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves 
de latão niqueladas. Garantia mínima de 06 meses. De qualidade equivalente ou 
superior ao modelo CR 25 da marca Papaiz. Unidade 244932 149 R$ 21,00 R$ 3.129,00

37 Cadeado

Cadeado 30 mm. Feito em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves 
de latão niqueladas. Garantia mínima de 06 meses. De qualidade equivalente ou 
superior ao modelo CR 30 da Marca Papaiz. Unidade 351603 77 R$ 27,72 R$ 2.134,44

38 Cadeado

Cadeado 45 mm. Feito em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves 
de latão niqueladas. Garantia mínima de 06 meses. De qualidade equivalente ou 
superior ao modelo CR 45 da marca Papaiz. Unidade 319762 67 R$ 30,00 R$ 2.010,00

39 Cadeado

Cadeado 50 mm. Feito em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves 
de latão niqueladas. Garantia mínima de 06 meses. De qualidade equivalente ou 
superior ao modelo CR 50 da marca Papaiz. Unidade 298374 53 R$ 69,90 R$ 3.704,70

40

Calça - para 
trabalho c/ 
motosserra

Calça de segurança confeccionada em tecido de poliéster, forração em poliéster, 
fechamento em botão e zíper, agregado e costurado com proteção interna de 8 
camadas em tecido poliéster de alta tenacidade TECSTOP TECMATER, protegendo os 
membros inferiores do usúario em uma área de circunferencia de 360°.Tamanho 
Variados. Unidade 349482 30 R$ 316,17 R$ 9.485,10
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41

Calça de couro 
(casqueamento)

Calça para Ferrageamento fabricada em lona, tamanho padrão com regulagem na 
cintura e fechamento lateral nas pernas com tiras de couro. Possui reforços de couro 
em ambas as pernas, com bolsos laterais para acomodar cravos e ferraduras,suportes 
para martelo em ambos os lados. Tamanho Variados. Unidade 461097 18 R$ 318,67 R$ 5.736,06

42

Calça de 
segurança - Brim

Calça de segurança com bolso frotal, confeccionada em uma camada do tecido Sarja 
3x1, 0250 Titânio FR, composto por 88% algodão e 12% poliamida, ATPV 8,1cal/cm², 
com gramatura nominal de 7,2 oz/dy² (245 g/m²).logomarca IF Goiano monocromática 
bordada com no mínimo 5 cm de altura, cor e tamanho a escolher.Tamanho Variados. Unidade 460718 71 R$ 228,39 R$ 16.215,69

43

Calçado de 
segurança - 

botina mateira

Botina tipo mateira, confeccionada em couro nobuck, solado em PVC e fechamento em 
elástico em ambos os lados, com forro interno em tecido natural.Tamanho Variados.
Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) Par 75256 31 R$ 189,90 R$ 5.886,90

44

Calçado de 
segurança - 

coturno

Calçado ocupacional, tipo coturno, fechamento em cadarço, confeccionado em couro 
hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em couro, solado de borracha 
colado e blaqueado resistente ao contanto com calor e ao óleo combustível. Tamanho 
Variados.Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) Par 113182 76 R$ 226,00 R$ 17.176,00

45

Calçado de 
segurança - 

couro branco

Calçado ocupacional tipo tênis, fechamento em elástico nas laterais na cor branca, 
confeccionado em couro na cor branca, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, 
palmilha de montagem em material sintético na cor branca montado pelo sistema 
strobel, cano acolchoado, solado em poliuretano bidensidade na cor branca injetado 
diretamente ao cabedal, sem biqueira.Tamanho Variados.Certificado de aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 459858 45 R$ 196,61 R$ 8.847,45

46

Calçado de 
segurança - 

feminino

Sapato feminino de uso profissional com fechamento em elástico, cabedal em couro 
hidrofugado totalmente liso, forração interna em poliéster transpirável com tratamento 
para rápida dispersão de umidade, solado colado de PU monodensidade (material 100% 
virgem e não utilização de insertos no salto) e sobre-palmilha termoconformada com 
tecido antibacteriano, sem biqueira de proteção.Tamanho Variados. Par 286339 40 R$ 155,25 R$ 6.210,00

47

Calçado de 
segurança - 
nobuck com 

biqueira

Calçado tipo botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada 
em vaqueta nobuck, com cadarço, língua-fole e colarinho em camurça acolchoado, 
forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de 
não tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira de composite, palmilha de 
montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana. Tamanho Variados.Certificado de aprovação (CA) expedido pelo 
Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 290304 58 R$ 221,37 R$ 12.839,46

48

Capa de chuva 
Reforçada

Capa de chuva de segurança com capuz forrada, cor amarela, confeccionada em tela de 
poliéster revestida de PVC em uma das faces, fechamento frontal por meio de quatro 
botões plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica, comprimento 
abaixo do joelho. Tamanho EXG, G, GG, M, P a escolher. Unidade 3905 203 R$ 112,00 R$ 22.736,00

49

Capacete de 
segurança

Capacete de segurança tipo II (aba frontal), classe B. Suspensão com seis pontos de 
fixação confeccionada com três tiras de polietileno de alta densidade, com catraca, com 
tira jugular em tecido acoplada ao casco, através de dois orifícios, possuir selo de 
Inmetro.Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). Unidade 3883 107 R$ 77,11 R$ 8.250,77

50

Capacete 
Segurança/Flores

tal

Capacete de proteção, tipo florestal, com proteção facial em tela metálica e protetor 
auditivo, tipo concha, uso em trabalhos com motosserra.Certificado de aprovação (CA) 
Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

unidade 441220 11 R$ 276,62 R$ 3.042,82

51 Cartucho Filtro

Cartucho filtro quimico classe q proteção contra vapores orgãnicos até 1000 ppm, gases 
acidos até 10 ppm de cloro e 50 ppm de acido cloridrico ou dióxido de enxofre em 
atmosfera, com no minimo 19,5% de oxigenio. unidade 442074 20 R$ 75,80 R$ 1.516,00

52 Cartucho Filtro
Cartucho filtro quimico contra vapores orgânicos e gases ácidos 2000 a1b1 CA 5757. 
Utilizição em mascara facial fullface rb std-abs 514426 marca Air Safety unidade 461891 20 R$ 123,00 R$ 2.460,00

53 Cartucho Filtro

Filtro rosqueável multiuso contra vapores orgánico, gases ácidos dióximo de enxofre e 
amõnia, classe 1 e 2 concentração máxima de uso 1000 e 5000 ppm para mascara facial 
completa fullface 9000. unidade 89478 24 R$ 280,38 R$ 6.729,12

54
Chuveiro e lava-

olhos

Chuveiro e lava-olhos de emergência em aço galvanizado com acionamento manual do 
chuveiro e do lava-olhos e fixação no piso.

Unidade 95591 34 R$ 2.115,00 R$ 71.910,00
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55

Cinturão de 
segurança com 

talabarte

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal. Confeccionado em fita de 
poliéster de 45 mm e fita de fechamento peitoral de 25 mm em poliéster, possui um 
elemento de engate de retenção de queda na dorsal em aço, um duplo peitoral em 
fibra sintética e dois engates para posicionamento na cintura em aço, com três fivelas 
de fechamento e ajuste da cintura e coxa em aço e plástico, almofada na cintura, em 
espuma vinílica e nylon com talabarte em "Y" tamanho 1,30m com conector classe T 25 
mm em aço, 2 Conectores classe A 60 mm em alumínio. Fibra do cadarço em poliéster 
tubular com elástico interno e absorvedor de energia. tamanho a escolher. Certificado 
de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Unidade 121193 7 R$ 502,78 R$ 3.519,46

56

Cobre Botas 

Par de botas com altura aproximada de 45,7 cm com elástico coberto na abertura; sola 
em PVC composto de material não-tecido em polietileno flash spun; costuras simples 
em interloque múltiplo e seladas ao redor das bordas resistente ao stress e uso; tiras 
para ajuste nos tornozelos. PAR 436850 475 R$ 28,95 R$ 13.751,25

57
Cobre Sapatos 
descartáveis)

Calçado composto de T.N.T, com 1 (uma) camada de spunbonded. 100% polipropileno 
atóxico, hipoalergênico e não estéril. Apresentação Caixa com 100 unidades.

cx 341935 115 R$ 158,00 R$ 18.170,00

58 Colete Vigilância

Colete vigilante, confeccionado em tecido terbrim, escrito "VIGILÃNCIA" em tamanho 
pequeno frontal, e tamanho grande nas costas. Possui 3 (três) bolsos frontais, 
gechamento em velcro. Tamanho a escolher, entre pequeno, medio, grande e extra 
grande unidade 150348 16 R$ 256,50 R$ 4.104,00

59 Cone Sinalização
Cone pvc 75cm. De sinalização 75cm refletivo laranja e branco, utilizado para 
sinalização de trânsito, estacionamentos e obras. unidade 460721 62 R$ 102,26 R$ 6.340,12

60

Conjunto 
apicultor

Vestimenta de segurança confeccionada em tecido 100% algodão de 232 grs/m2 com 
01 calça, 01 camisa e 01 capuz. Mangas com fechamento de elástico nos punhos e na 
linha dos tornozelos. Elástico horizontal na linha da cintura. Calça com bolso na parte 
posterior. Camisa com bolso na parte frontal. Camisa com fechamento através de 
velcro e 01 lapela para maior segurança evitando o ingresso de abelhas. O capuz 
acompanha chapéu de palha duplo com protetor facial em tela.Tamanho Variado a 
escolher. Unidade 151029 141 R$ 433,09 R$ 61.065,69

61

Conjunto 
aplicação 

agrotóxicos

Vestimenta de corpo inteiro com proteção costal composta de jaleco com abertura 
frontal com zíper de 15 cm e gola tipo barbeiro, mangas longas com elástico nos 
punhos e cintura, boné com aba rígida e proteção tipo árabe preso por velcro ao jaleco, 
viseira de acetato transparente com fita regulável na cabeça , calça comprida sem 
aberturas, cintura com elástico, confeccionados em tecido sintético polipropileno 
laminado nas gramaturas > 65g/m².Tamanho Variado a escolher. Unidade 116734 167 R$ 285,00 R$ 47.595,00

62
Creme 

desengraxante
Creme removedor de graxas, óleos, fuligens, negro de fumo sem agredir a pele; isento 
de abrasivos; biodegradável.500g Frasco 150583 173 R$ 28,20 R$ 4.878,60

63

Divisórias em 
acrílico- Ampla 
Concorrência)

Barreira de proteção acrílica, policarbonato ou vidro transparente montada em placa de 
acrílico virgem de  3 mm, por 50 cm de altura. Barreira de proteção acrílica modelo "H", 
com placa frontal no tamanho de 100 x 50cm em acrílico virgem de 3mm.Comprimento 
e formato sob demanda, a definir conforme modelo solicitado.

Unidade 139920 1232 R$ 452,30 R$ 557.233,60

64
Fita adesiva - 

autoclave
Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves - rolo  
de 19mm x 30m, tamanho rolo 30 m Unidade 332343 60 R$ 13,22 R$ 793,20

65

Fita adesiva 
colorida para 
marcação de 

distanciamento 

Fita adesiva de demarcação de solo, visa alertar através de comunicação visual, riscos 
ou limitações do ambiente. Confeccionada em filme de PVC coberto com adesivo 
acrílico solvente, nas cores: amarelo ou vermelho. Ideal para sinalização de segurança 
em pisos, demarcação de áreas, vidros, identificações de tubulações industriais, 
demarcações de quadras poliesportiva e demais aplicações em superfícies lisas. 
Especificações: Filme de PVC; adesivo-acrílico solvente; fácil manuseio (corte e 
aplicação); cores amarelo, vermelho, Comprimento do rolo: 30m; Largura da fita: 4,8
cm; Espessura da fita: 0,14mm;
Peso do rolo: 289g. Unidade 432291 379 R$ 54,16 R$ 20.526,64

66

Fita zebrada 

Fita Zebrada de sinalização, isolamento e segurança, para demarcação e sinalização de 
áreas, isolando locais que apresentam risco, controlando acesso e tráfego de pessoas. 
Confeccionada em filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, impresso em 
duas cores: preto e amarelo. Especificações: Rolo com 200m;
Largura da fita: 7cm; Peso: 285g. Unidade 355427 334 R$ 38,00 R$ 12.692,00

67

Guarda-chuva Guarda chuva automático com haste de aluminio, cabo emborrachado, tecido poliéster 
com comprimento de 94 cm e abertura de 128 cm com 4 logos IF Goiano 
monocromáticos impressos com 15 cm de largura. Unidade 369749 117 R$ 148,15 R$ 17.333,55

68

Jaleco de tecido
Jaleco de algodão com comprimento abaixo dos joelhos com mangas longas, sistema de 
fechamento nos punhos por elástico ou sanfona, fechamento frontal em botões de 
pressão até a altura do pescoço, contendo ao menos um bolso. Logomarca IF Goiano 
serigrafada nas mangas e bolso dianteiro. Cor branca. Tamanho Variado a escolher. Unidade 247337 285 R$ 189,90 R$ 54.121,50
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69

Japona térmica Japona térmica de segurança confeccionada em náilon, forro em manta acrílica de 
matelassê, manga longa, punho em malha, capuz, fechamento em velcro e três botões 
de pressão metálicosTamanho Variado a escolher. Unidade 265626 56 R$ 107,33 R$ 6.010,48

70
Kit Primeiros 

Socorros

Kit Primeiro Socorros, conjunto formado por uma Capa acondicionadora e protetora, 
contendo diversos equipamentos  para imobilização, e suprimentos de uso único. 
Composto por: 01  - Capa, Bolsa Acondicionamento na cor AZUL com logo CIPA; 01  - 
Maca prancha modelo Plástica LARANJA, produzida em polietileno com alta resistência; 
03  - Cinto de corpo, com identificação de cores:   Vermelho, Amarelo, Verde; 01  - Colar 
Cervical Universal, em polietileno  translúcido, tamanho "M"; 01  - Colar Cervical 
Universal, em polietileno  translúcido, tamanho G; 04  - Talas Aramadas, em EVA com 
cores identificativas, tamanho(s) ( PP - P -M -G ); 01  - Imobilizador Lateral de Cabeça, 
confeccionado em Nylon, tamanho (Adulto); 02 - Luva, embalagem de 05 Pares, 
descartáveis, tamanho M; 02 - Luva, embalagem de 05 Pares, descartáveis, tamanho G; 
02 - compressa de gaze avulsa, embalagem com média de unidades, (20); 10 - 
Compressa de Gaze Estéril; 02 - Compressa Cirúrgica; 02 - Bandagem Triangular, 
tamanho M; 05 - Atadura, tamanho 15 cm; 05 - Atadura, tamanho 10 cm; 05 - Solução 
Soro Fisiológico, frasco, tamanho 100 ml; 01 - Manta Aluminizada; 01 - Protetor de 
Queimadura e Eviscerações; 02 - Esparadrapo, rolo, tamanho M; 01 - Esparadrapo, rolo, 
tamanho G; 10 - Curativos Anti-Sépticos; 01 - Hastes Flexíveis - Caixa, Cotonetes 
Universais; 01 - Pochete  RCP Descartável; 01 - R.C.P. - Válvula Protetora Descartável; 01 
- Tesoura comum para pequenos cortes, tamanho P; 01 - Pinça Metálica, tamanho P; 01 
- Lanterna, descartável, tamanho P; e, 10 - Palitos - Baixador  de  Língua - madeira, 
tamanho universal. Kit 130770 26 R$ 1.249,50 R$ 32.487,00

71

Lanterna
Lanterna recarregável diretamente na energia (110/220 V) Bivolt, não utiliza pilhas, 
fabricada com plástico reforçado, bateria com longa duração e baixo consumo de 
energia, alcance total: 100 metros. Acompanha uma alça reguladora. Diâmetro: 100 
mm e comprimento total: 180 mm. Autonomia de 4 horas de uso Unidade 22292 80 R$ 134,36 R$ 10.748,80

72
Lençol de 

Borracha 3mm
Manta de borracha, lençol de borracha, 3mm de espessura, 1metro de largura, 10 
metros de comprimento. Adequado para proteção elétrica em bancadas. Rolo 63576 3 R$ 1.189,60 R$ 3.568,80

73 Lente Lente retangular aplicação mascara de solda, fumê tonalidade 12 unidade 150622 7 R$ 13,26 R$ 92,82

74

Luva cirúrgica - 
Ampla 

Concorrência

Luva cirúrgica. Espessura média de 0,21mm. Estéril (por raios gama ou feixes de 
elétron). Ideal para o procedimento cirúrgico. Grande sensibilidade tátil. Garante 
precisão mesmo com substâncias líquidas e/ou escorregadias por conta de sua textura 
antiderrapante, garantindo maior segurança no procedimento. Internamente possui pó 
absorvível para facilitar a colocação e proporcionar proteção e conforto durante o uso. 
Tamanho Variado a escolher. Caixa c/100 cx 388416 2079 R$ 104,66 R$ 217.588,14

75

Luva cobertura

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, 
reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para 
ajuste para uso combinado com luva de isolante para alta tensão. Tamanho único.
Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE).

Par 468662 154 R$ 17,24 R$ 2.654,96

76

Luva isolante 
para alta tensão

Luva de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, cor preta, 2,5 
Kv, Tipo II, Classe 00. tamanho únicoCertificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Par 338212 38 R$ 456,17 R$ 17.334,46

77

Luva kevlar

Luva de alta temperatura em grafatex é feito de tecido Kevlar de reflexão de calor como 
uma camada exterior e com forro de tecido de lã. Os resultados de construção de 
malha de emenda na destreza é proporciona conforto para uma luva resistente ao calor 
elevado. Proteção contra queimadura térmica em torno de calor extremo (apenas calor 
seco), o forro de lã permite um excelente isolamento térmico. Punho de 40 cm. 
Tamanho único. Par  332768 135 R$ 189,90 R$ 25.636,50

78

Luva látex

Luva confeccionada em látex natural 100% natural,  sem forro, comprimento de 37cm, 
o punho prende-se ao antebraço, palma antiderrapante, clorinada, para fácil colocação, 
para utilizar nas atividades molhadas e com imersão, resistência mecânica e química. 
Aplicação: manuseio químico, alimentos, agrícolas, higienização e serviços gerais. 
Superfície lisa, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, 
atendendo ao padrão 1.5 AQL. Tamanho Variado a escolher.Certificado de aprovação 
(CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 264817 460 R$ 23,20 R$ 10.672,00

79

Luva malha de 
aço

Luvas de segurança confeccionada com anéis de aço inox, elos de espessura de 0,55
mm, fechamento no punho em aço, punho curto. Tamanho Variado a escolher.
Certificado de aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). Unidade 355692 141 R$ 518,50 R$ 73.108,50

80

 Luva neoprene

Luva confeccionada em borracha natural – látex e neoprene, para proteção química, 
com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapante e flocada, possui 
flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos, na cor azul e amarela. Tamanho Variado a 
escolher.Certificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 222682 12 R$ 36,79 R$ 441,48

81

Luva Multitato

Luva de segurança tricotada em fios de poliamida, revestimento em poliuretano na 
palma, face palmar e pontas dos dedos; punho tricotado com elástico. Tamanho 
Variado a escolherCertificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). Par 150196 10 R$ 12,93 R$ 129,30
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82
Luva nitrílica

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, clorinada, antiderrapante na 
palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanho Variado a escolher.
Certificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 450516 124 R$ 24,39 R$ 3.024,36

83

Luva nitrílica de 
cano longo - 

Ampla 
Concorrência

Luvas nitrílica fabricada em borracha sintética livre de látex, superfície lisa, não estéril, 
atóxica e apirogênica, ambidestras, descartável, espessura de no mínimo 0,55 mm, 
palma antiderrapante, comprimento de 50 cm.Tamanho Variado a escolher.Certificado 
de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 342541 3233 R$ 44,19 R$ 142.866,27

84

Luva nitrílica fina

Luva nitrílica fina, superfície lisa, não estéril, atóxica e apirogênica, ambidestras, 
descartável e de uso único. Embalagem com 100 unidades.Certificado de aprovação 
(CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Cx 420036 230 R$ 99,90 R$ 22.977,00

85

Luva para frio

Luva de segurança criogênica para temperaturas ultra baixas(-160 °C), confeccionada 
em tecido de Nylon Cordura 100% à prova d'água no dorso e no punho e membrana 
laminada respirável na parte inferior. Palma e o polegar fabricados material substrato 
de Nylon Cordura, resistente à abrasão, luvas com punho +/- 30 cm,impregnado com 
um composto de polímero-neoprene. Tamanho Variado a escolher.Certificado de 
aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). Par 430210 14 R$ 1.565,50 R$ 21.917,00

86

Luva para 
palpação e 

inseminação

Luvas descartável para palpação e inseminação artificial de uso veterinário com 
proteção integral da mão ao pescoço  confeccionada em polietileno com cobertura de 
ombro, monouso.  Embalagem com 100 unidades. tamanho único CX 417972 135 R$ 136,00 R$ 18.360,00

87
Luva pigmentada 

de algodão

Luva tricotada em dois fio de algodão, com pigmentos de PVC. Possui um acabamento 
corrugado antiderrapante na palma, dedos e dorso, que permite um manuseio seguro 
de objetos molhados.Tamanho Variado a escolher.Certificado de aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 355664 70 R$ 12,90 R$ 903,00

88

Luva plástica 
descartável - 

cano curto

Luva confeccionada em filme de polietileno de alta densidade, com cores translúcida ou 
leitosa, sendo toda a face externa da luva ligeiramente asperada por gravação 
multiponteada em médio relevo, de consistência atóxica e não perecível, espessura de 
0.0025mm + ou - 5% de espessura, comprimento total de 290mm + ou - 5%, medidos a 
partir do dedo médio até a extremidade final do punho. Seu fechamento é feito por 
solda simples em todo o perímetro, é descartável após um uso, higiênica e de 
modelagem ambidestra. Embalagem com 100 unidades. tamanho único. CX 407965 31 R$ 49,90 R$ 1.546,90

89

Luva 
procedimento

Luva de látex descartável para procedimento não cirúrgico, lisa, ambidestra, com talco. 
Deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Embalagem com 100 unidades. 
Tamanho Variado a Escolher CX 450458 260 R$ 86,20 R$ 22.412,00

90
Luva química Creme de proteção classificado como hidrossolúvel e óleo Resistente, Grupo 2, 

homogênio, uniforme, Ph “in natura” a 20° igual a 7,75.250g FR 407848 56 R$ 43,20 R$ 2.419,20

91

Luva raspa de 
couro

Luva confeccionada em raspa de couro com reforço interno em raspa na palma e face 
palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador, comprimento do 
punho 20cm para proteção do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, para uso 
em soldagens e processos similares.  Embalagem com 1 par.Certificado de aprovação 
(CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). par 376324 90 R$ 31,20 R$ 2.808,00

92

Luva vinil

Luva para procedimento em vinil transparente, sem amido, antialérgica, sem látex, 
ambidestra. Embalagem com 100 unidades.Tamanho Variado a escolher.Certificado de 
aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

CX 416061 30 R$ 77,26 R$ 2.317,80

93

Luvas de 
Procedimento G 

- Látex 

Luva de látex descartável para procedimento não cirúrgico, lisa, ambidestra, com talco. 
Deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Apresentação: Caixa com 100 
unidades. Tamanho G. cx 269892 899 R$ 88,99 R$ 80.002,01

94

Luvas de 
Procedimento M 

- Látex 

Luva de látex descartável para procedimento não cirúrgico, lisa, ambidestra, com talco. 
Deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Apresentação: Caixa com 100 
unidades. Tamanho M. cx 387699 859 R$ 84,99 R$ 73.006,41

95

Luvas de 
Procedimento P- 

Látex 

Luva de látex descartável para procedimento não cirúrgico, lisa, ambidestra, com talco. 
Deverá apresentar o selo de marcação do Inmetro. Apresentação: Caixa com 50 pares. 
Tamanho P. cx 387700 375 R$ 84,99 R$ 31.871,25

96

Luvas plástica 
descartável cano 

longo 

Luva de segurança confeccionada em polietileno liso, cano longo, com elástico, grau 
alimentício. Luva impermeável, confeccionada com resina de polietileno de primeiro 
uso (não reciclado), lisa, sem componente metálico ou contaminante, com elástico que 
ajuda na vedação do antebraço. Comprimento aproximado de 65 cm e espessura 
aproximada de 20 micras. Apresentação: Caixa com 100 unidades. CX 423464 95 R$ 84,99 R$ 8.074,05
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97

Macacão de Brim 
Classe 1

Macacão tecido  brim leve (100% algodão), costura dupla em todo fechamento, com 
cobre botão, manga curta, ½ elástico no cós atrás e bolsos atrás e frente, logomarca IF 
Goiano monocromática serigrafada no peito esquerdo com no mínimo 5 cm de altura e 
nas costas com no mínimo 25 cm de altura. Deverá conter faixa retrorefletiva de 50mm, 
na região do tronco, mangas dos braços e pernas, na cor cinza, costurado, em 
conformidade com a NBR 15292, Classe 1. Cor e tamanho a escolher. Unidade 462233 90 R$ 181,04 R$ 16.293,60

98

Macacão 
impermeável 

hospitalar

Proteção total do corpo em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade 
impermeável com punhos, capuz e tornozelos com elástico, com zíper em Nylon em 
tamanhos P. Unidade 3839 150 R$ 69,90 R$ 10.485,00

99

Macacão 
impermeável 

hospitalar 

Proteção total do corpo em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade 
impermeável com punhos, capuz e tornozelos com elástico, com zíper em Nylon em 
tamanhos M. Unidade 348030 152 R$ 69,90 R$ 10.624,80

100

Macacão 
impermeável 

hospitalar

Proteção total do corpo em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade 
impermeável com punhos, capuz e tornozelos com elástico, com zíper em Nylon em 
tamanhos G. Unidade 348029 152 R$ 69,90 R$ 10.624,80

101

Macacão 
impermeável 

hospitalar 
(COVID-19)

Proteção total do corpo em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade 
impermeável com punhos, capuz e tornozelos com elástico, com zíper em Nylon em 
tamanhos GG. Unidade 470407 95 R$ 69,90 R$ 6.640,50

102

Macacão 
impermeável 

hospitalar 
(COVID-19)

Proteção total do corpo em polipropileno não-tecido (TNT) laminado de qualidade 
impermeável com punhos, capuz e tornozelos com elástico, com zíper em Nylon em 
tamanhos XG. Unidade 420092 80 R$ 69,90 R$ 5.592,00

103

Mangote de 
raspa de couro

Par de mangotes confeccionados em raspa, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm 
± 0,2 mm, costura interna em fio de algodão em ponto comum de 3 a 4 pontos por 
centímetro linear, com uma tira do mesmo material e fivelas metálicas presas por meio 
de rebites para ajuste. Fivelas e rebites galvanizados. Proteção do braço e antebraço do 
usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e abrasivos e escoriantes para uso em 
processos de soldagem e similares. Tamanho único.Certificado de aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

par 343394 106 R$ 27,58 R$ 2.923,48

104

Máscara 
Antiviral Uso 

Diário

Máscara Antiviral Uso Diário, tamanho único, com no mínimo 190x160mm (LXA) de 
tecido na parte da máscara. Confeccionada em tecido 100% poliamida, com fio com 
tecnologia antiviral PERMANENTE, comprovada por laudo de avaliação de atividade 
antiviral, com testes definidos pelo protocolo contido na norma ISO 18184:2019, capaz 
de inativar vírus e bactérias que eventualmente entrem em contato com a superfície. O 
tecido deverá conter proteção solar acima de 50 (Fator de Proteção Ultravioleta - FPU 
50+), em conformidade com a norma AS/NZS 4399:1996. Deverá possuir cor PRETA, 
com solidez de cor aferidas pela norma técnica NBR ISO 105 C06/10, solidez de cor à 
lavagem doméstica e comercial. O tecido deverá possuir a gramatura 170 g/m². O 
fornecedor deverá enviar protótipo de tamanho antes da confirmação relacionada à 
solicitação de fornecimento. O produto deverá estar acondicionado individualmente e 
deverá conter identificação. Em cada produto, deverá conter as instruções de 
conservação (lavagem) do produto, que poderá ser feito por encarte dentro da 
embalagem, impresso na embalagem ou conter um link gráfico ("qr code" etc) que 
direcione para um vídeo explicativo com direitos autorais desse vídeo recolhidos ao 
fabricante do produto. O produto não poderá conter etiquetas sobrepostas - as 
identificações, quando necessárias, podem ser impressas em serigrafia na parte interna 
do produto. O produto deverá conter uma personalização única em sua frente, parte 
superior a esquerda, impressa em serigrafia a palavra "@ifgoiano" na fonte "horizontes 
script regular" no tamanho 50x13mm (LxA) e com contorno de 0,25mm. A cor da tinta 
impressão em serigrafia será BRANCA, em tantas demãos forem necessárias para um 
impressão perfeita. Sugere-se a utilização de fotolito para gravação da tela. A tinta 
serigráfica deve ser a de correta aplicação para o tecido. 470061

470061

3072

R$ 39,57

R$ 121.559,04

105

Máscara 
cirúrgica

Máscara cirúrgica branca descartável com tiras elásticos simples, com clips nasal, com 
eficiência em filtragem bacteriana superior a 96%, confeccionada em três camadas de 
tecido não tecido.  Possuir Registro no Ministério da Saúde/ANVISA (RDC 185/2001). 
Caixa 50 unidades -  REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. Caixa 452286 2722 R$ 115,25 R$ 313.710,50

106

Máscara de 
segurança para 

trabalhos de 
soldagem

(Proteção de 
olhos e face)

Composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno, com regulagem de 
tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, com carneira. A máscara com 
carneira possui visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta 
uma placa de cobertura e o filtro de luz. Quando o visor é basculante, ele suporta uma 
placa de segurança na parte fixa e uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte 
basculante. O filtro de luz confeccionado em material plástico de tonalidade 10 e as 
placas de cobertura e de segurança, confeccionadas em policarbonato incolor, são 
fixadas ao visor através de chapas de aço encaixada em fendas internas do visor. O 
escudo é preso à carneira através de dois parafusos metálicos ou, ao cabo, através de 
quatro rebites metálicos. Tamanho único. Unidade 6742 23

R$ 155,20

R$ 3.569,60
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107

Máscara de 
segurança para 

trabalhos de 
soldagem - 

Escurecimento 
Automático

Máscara de solda de segurança, com filtro de escurecimento automático, composta de 
carcaça confeccionada em plástico poliamida, com carneira (suporte ou suspensão de 
cabeça) em nylon regulável, com cinta de absorção de suor em espuma sintética. Visor 
fixo, de um cassete (cartucho, lente ou filtro) de proteção eletrônico com cristal líquido, 
e de duas lentes de proteção transparentes substituíveis. O filtro de luz quando ativado 
é ajustado automaticamente para proteção variável com regulagem de tonalidades de 
4-9/13. Tamanho único. Unidade 448157 21 R$ 415,09 R$ 8.716,89

108

Máscara de 
tecido - Ampla

Máscara de proteção respiratória feita em tecido 100% algodão tricoline com dupla 
camada e elástico nas laterais para colocar atrás da orelha. Critérios de fabricação da 
Prática Recomendada ABNT PR1002:2020/AFNORSPECS76-001:2020 Unidade 468377 25620 R$ 13,03 R$ 333.828,60

109

Máscara 
respiratória PFF-

1 - sem válvula                     

Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas tipo PFF1, 
com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, composta de 
tecido-não-tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar moldado em 3 camadas.  
apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor azul ou 
branca. Nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material 
plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, 
entrelaçada nas presilhas perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça 
no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário, 
sem válvula de exalação. A parte superior externa das peças possui uma tira de material 
metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal.  Indicada para uso odonto-
médico-hospitalar. Certificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Unidade

399612

366 R$ 14,80 R$ 5.416,80

110

Máscara 
respiratória PFF-

2 ou N95 sem 
válvula de 
exalação

Respirador purificador de ar com peça facial filtrante tipo PFF-2, para proteção das vias 
respiratórias contra fumos (aerossóis termicamente gerados e/ou agentes biológicos); 
constituído por uma concha interna de sustentação, modelo dobrável, composta de 
não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina, ter um meio 
filtrante composto por micro fibras tratadas eletroestaticamente. A parte externa do 
respirador é composta por um não tecido tratada com material para não absorção de 
fluídos líquidos de 0,3 micra, que protege o meio filtrante evitando que as fibras 
possam se soltar. A este conjunto são incorporadas duas bandas de elástico, uma tira 
de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e 
ajustado na face, sem válvula de exalação. Indicada para uso odonto-médico-hospitalar. 
Certificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Apresentação: Caixa com 50 unidades. Caixa 397905 404

R$ 162,67

R$ 65.718,68

111

Máscara semi-
facial - vapores 
orgânicos com 

cartucho químico 
e filtro mecânico

Conjunto de respirador reutilizável completo contendo: um respirador purificador de ar 
tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua 
parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético. Nas laterais do corpo 
das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, 
dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de 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 dispositivos, encontra-se fixada uma válvula 
de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação.  O 
respirador pode ou não ser dotado de um suporte de material plástico rígido, fixado na 
parte frontal de seu corpo através de dois botões e do envoltório da válvula de 
exalação, por encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua como cobertura 
(tampa) da válvula de exalação, possui quatro aberturas em suas laterais, duas 
superiores e duas inferiores, através das quais passam as pontas de dois tirantes 
elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. A peça facial pode ou não 
possuir um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um 
encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da peça através 
de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas 
extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da 
quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na 
parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte 
superior, um suporte para cabeça; 1 par de cartuchos químicos indicados para proteção 
respiratória contra vapores orgânicos, com encaixe compatível com o respirador semi 
facial; 1 par de filtros mecânicos para proteção respiratória contra poeiras, névoas e 
fumos (classe P2) em dimensões compatíveis com o cartucho; 1 par de retentores que 
permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos que se encaixem 
perfeitamente no cartucho. Tamanho Variado a escolher. Certificado de aprovação (CA) 
expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Conjunto 109 R$ 180,33 R$ 19.655,97

112

Óculos ampla 
visão

Óculos de proteção modelo ampla visão, armação confeccionada em uma única peça de 
pvc flexível na cor cinza, com lente de proteção em policarbonato transparente, com 
tratamento anti-risco, antiembaçante e proteção contra raios UVA e UVB, ventilação 
indireta composto de oito canais localizados na parte superior e dez na parte inferior da 
armaçãoe elástico de memoria ajustável. Cobre toda a região em torno dos olhos do 
usuário. Acompanha bolsa em nylon para armazenagem. Tamanho único.Certificado de 
aprovação (CA) Válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Unidade 441177 220 R$ 85,26 R$ 18.757,20
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113

Óculos de 
Proteção 

Constituído de armação e visor em policarbonato transparente altamente resistente; 
modelo jaguar (Rio de Janeiro) suas hastes são do tipo espátula; seu formato e leveza 
proporcionam grande conforto ao usuário; lentes com tratamento antirrisco; protegem 
contra raios uva e uvb; Tamanho único.Certificado de aprovação (CA) expedido pelo 
Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Unidade 331174 558 R$ 13,50 R$ 7.533,00

114

Óculos de 
segurança de 
sobreposição

Óculos de sobrepor com recuo alongado, constituídos de armação e visor em uma única 
peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com meia borda superior e 
meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo 
material da armação, possuem 6 (seis) fendas para ventilação e são fixas à armação 
através de pinos plásticos.Tamanho único.Máscara respiratória PFF-1 - sem válvula.                                       Unidade 373528 66 R$ 26,95 R$ 1.778,70

115

Pedestal 
organizador de 

fila

Pedestal tubolar em alumínio, diâmetro de 8cm, altura 96cm, superfície cromada, base 
de ferro, diâmetro mínimo de 30cm, encapado com material ABS cromado. Equipado 
com cassete porta fita, com enrrolamento automático, faixa de Nylon personalizada em 
4 cores, com 10 cm de largura e comprimento de 2 metros.  Equipado com presilha de 
encaixe da fita, sendo uma do tipo macho fixada na fita e outras 3 do tipo fêmea, 
ambos localizados no topo do pedestal. Unidade 237198 42 R$ 360,00 R$ 15.120,00

116

Pedestal 
organizador de 
fila - kit parede

Cabeçote de fixação em alumínio, cassete porta fita com enrrolamento automático, 
presilha universal, faixa personalizada de 10 cm de largura e comprimento de 2 metros, 
trinco para fixação na parede oposta ao cassete. Unidade 150911 8 R$ 184,00 R$ 1.472,00

117

Pedestal 
organizador de 
fila - minidoor

Corpo: 2 Perfis tubulares em alumínio com diâmetro de 8cm, 96cm de altura e tripla 
recepção de fita em um dos lados e fita com 2mts do outro, base em ferro 34cm e 
calota em alto impacto. Kit de parede Completo + Adaptador de Parede + Suporte. 
Quadro em aluminio com placa branca em PS c/ 69 cm de altura X 1,40 mts de largura. Unidade 330686 2 R$ 1.420,00 R$ 2.840,00

118

Perneira de 
raspa

Perneira confeccionada de couro de raspa curtido ao cromo, com fechamento em 
velcro nas laterais para fixação e ajuste com proteção sobre o metatarso em couro de 
raspa.tamanho únicoCertificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Par 447115 245 R$ 59,36 R$ 14.543,20

119
Porta Cartaz A3 

para Pedestal

Porta Cartaz, tamanho do cartaz A3, confeccionado em estrutura em alumínio com 
garras em nylon, giratória, que acoplam no pedestal tubolar de 8cm de diâmetro. Placa 
de acrílico de 29x42cm com tampos pretos. Unidade 150915 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00

120
Porta Cartaz A4 

para Pedestal

Porta Cartaz, tamanho do cartaz A4, confeccionado em estrutura em alumínio com 
garras em nylon, giratória, que acoplam no pedestal tubolar de 8cm de diâmetro. Placa 
de acrílico de 20x30cm com tampos pretos. Unidade 150401 140 R$ 130,00 R$ 18.200,00

121

Protetor 
auricular tipo 

concha

Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, 
apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma 
haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente 
seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas - NRRSF 20dB. 
tamanho únicoCertificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Unidade 377969 96 R$ 173,77 R$ 16.681,92

122

Protetor 
auricular tipo 

plug

Protetor auditivo, tipo plug de inserção, constituído por três flanges em silicone 
medicinal e cordão, para introdução no canal auditivo, totalmente antialérgico, 
fornecido em caixa plástica individual para garantia de higienização. tamanho 
únicoCertificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). Unidade 337283 385 R$ 6,20 R$ 2.387,00

123

Protetor facial 

Protetor transparente (28x24cm) com tira branca para sustentação do protetor; 
espuma com fita dupla e elástico para cabeça, constituído em polipropileno atóxico, 
inodoro, 0,50 mm, com transparência de 90%, reutilizável, design anatômico e 
ajustável, largura da área de contato com a pele: 30mm, cor do visor transparente.
Certificado de aprovação (CA) expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE). 

Unidade 63398 2256 R$ 117,33 R$ 264.696,48

124
Protetor solar 
com repelente

Bloqueador solar FPS 30 - Bloqueador solar UVA/UVB com fator de proteção FPS 30, 
livre de óleo, ou seja, não oleoso, hipoalergênico, testado dermatologicamente e 
resistente a água. Frasco ou Bisnaga, 120ml Unidade 412781 310 R$ 43,50 R$ 13.485,00

125
Protetor solar 
com repelente

Protetor solar FPS 60 - Protetor contra raios UVA/UVB com fator de proteção FPS 60, 
livre de óleo, ação hidratante, fragância suave, hipoalergênico, testura de loção, 
testado dermatologicamente, resistente a água e suor, não comedogênico, incluso na 
fórmula substância eficaz como repelente para os mosquitos: Aedes aegypti, Culex 
quinquefasciatus, Anopheles sp, entre outros. Bombona de 4 litros com bico dosador. galão 405890 5 R$ 580,50 R$ 2.902,50

126
Queimador 

Pinga-Fogo 5Lts

Queimador Pinga-Fogo 5Lts. Tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total 
de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3 galões), com alça externa,  tanque com 
300 mm de altura e diâmetro interno de 200mmm. Autonomia para 2.000m de inha de 
fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-
retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm 
de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de 
controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob 
pressão. Unidade 1 R$ 845,50 R$ 845,50
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127

Rolo de Lençol 
descartavel para 

maca 

Produto desenvolvido em 100% Fibras Naturais, fabricadas a partir de fibras celulósicas, 
com o pH neutro, com adição de resistência à umidade, produto de qualidade, 
resistência, super macio e absorvente indicado para proteção de macas, para contribuir 
para a limpeza e higiene do ambiente, com comprovação do INMETRO. Especificações: 
fabricado em fibras celulósicas, derivados da celulose; 70 cm de largura, textura macia, 
flexível e resistente; material atóxico, hipoalergênico. Apresentação rolo com 50 
metros. Rolo 312616 25 R$ 15,25 R$ 381,25

128 Tapete isolante
Tapete isolante elétrico de borracha para média e alta tensão. Proteção para 1kV, 10kV, 
20kV, 40kV,  20 x 2metros. Espessura: de 3 a 12,7mm com laudo conforme NR10. Unidade 105597 49 R$ 481,20 R$ 23.578,80

129

Termômetro 
Digital com 

infravermelho 

Faz a medição de temperatura à distância, sem contato e sem risco de infecção 
cruzada. Ele mede tanto a temperatura corporal do ser humano quando a de uma 
superfície. Faixa de temperatura: 1-5cm. Tempo de medição de temperatura: 1s. 
Aplicação 1: temperatura corporal 32-42 graus Celsius. Aplicação 2: temperatura da 
superfície 0-100 Celsius. Tempo de desligamento automático: 15 ± 5s. Garantia mínima 
24 meses Unidade 470197 116 R$ 432,34 R$ 50.151,44

130
Touca /Gorro 

descartável
Touca tipo descartável, material polipropileno, cor branca, características adicionais: 
tamanho único, com elástico. Embalagem com 100 unidades.tamanho único CX 428620 581 R$ 28,25 R$ 16.413,25

131

Vestuário de 
Segurança 

proteção UVA E 
UVB

VESTIMENTA OUTDOOR - Camisa masculina ou camisete feminino de manga comprida, 
fechamento frontal de botões, confeccionada em tecido do tipo micropoliamida que 
possua o fio Amni UV Protection Rhodia ou superior, com tecnologia de com proteção 
contra raios UVB e UVA, lapela para regulagem das mangas, permite a respiração e 
evaporação do suor com secagem rápida, logomarca IF Goiano monocromática bordada 
no peito esquerdo e nas costas com no mínimo 5 cm de altura, logomarca 
monocromática bordada no peito direito com no mínimo 5 cm de altura (arte será 
enviada após empenho), cores e tamanhos a escolher. Unidade 38059 453 R$ 232,53 R$ 105.336,09

132

Lixeira com 
pedal (tampa e 

adesivo 
Infectante) Cota 
Reservada/ME/E

PP

Lixeira com pedal para ambientes de médio tráfego de pessoas, fabricada em aço inox 
com acabamento polido e estrutura resistente, com tampa com sistema de 
abertura/fechamento através de pedal, com cesto interno plástico (PVC) removível e 
identificação de lixo infectante. Apresentação: capacidade mínima 40 litros.

Unidade 283668 89 R$ 353,40 R$ 31.452,60

133
Conjunto -Tapete 
sanitizante -Cota 
Reservada/ME/E

PP

Conjunto tapete desinfetante sanitizante higienizador + tapete secante. Aplicação: 
sanitizar e higienizar solado de sapatos antes de entrar em ambientes de grande fluxo 
de pessoas. Características: conjunto composto por duas peças; um tapete tipo 
capacho, para aplicação do produto sanitizante, fabricado em vinil (PVC) com borda 
vedante para não vazamento do produto, e outra peça, tapete agulhado liso superfície 
100% Políester / Base 100% Policloreto de Vinila, para secar e retirar o excesso de 
produto. Apresentação: (A x C x L) 0,15 x 140 x 80 cm cada peça Unidade 469724 88 R$ 857,14 R$ 75.428,32

134

Avental Capote 
HOSPITALAR-

Cota 
Reservada/ME/E

PP

Aventais impermeáveis TNT 80gr, descartável, manga longa com acabamento em 
ribana no pulso, tamanho único, Abertura traseira, fechamento de amarrar traseiro 4 
pontos (2 no pescoço e 2 nas costas) para uso em clínicas (médicas, estéticas, 
odontológicos, veterinárias, e outros), consultórios (médicos, odontológicos, 
hospitalares, veterinárias, etc), laboratórios, hospitais. Unidade 437022 2050 R$ 28,07 R$ 57.543,50

135

Divisórias em 
acrílico, 

policarbonato ou 
vidro 

transparente -
Cota 

Reservada/ME/E
PP

Barreira de proteção acrílica, policarbonato ou vidro transparente montada em placa de 
acrílico virgem de  3 mm, por 50 cm de altura. Barreira de proteção acrílica modelo "H", 
com placa frontal no tamanho de 100 x 50cm em acrílico virgem de 3mm.Comprimento 
e formato sob demanda, a definir conforme modelo solicitado.

Unidade 139920 145 R$ 452,30 R$ 65.583,50

136
Luva cirúrgica - 

Cota 
Reservada/ME/E

PP

Luva cirúrgica. Espessura média de 0,21mm. Estéril (por raios gama ou feixes de 
elétron). Ideal para o procedimento cirúrgico. Grande sensibilidade tátil. Garante 
precisão mesmo com substâncias líquidas e/ou escorregadias por conta de sua textura 
antiderrapante, garantindo maior segurança no procedimento. Internamente possui pó 
absorvível para facilitar a colocação e proporcionar proteção e conforto durante o uso. 
Tamanho Variado a escolher. Caixa c/100

cx 388416 381 R$ 104,66 R$ 39.875,46

137
Luva nitrílica de 
cano longo- Cota 
Reservada/ME/E

PP

Luvas nitrílica fabricada em borracha sintética livre de látex, superfície lisa, não estéril, 
atóxica e apirogênica, ambidestras, descartável, espessura de no mínimo 0,55 mm, 
palma antiderrapante, comprimento de 50 cm.Tamanho Variado a escolher. Par 342541 1077 R$ 44,19 R$ 47.592,63

138

Máscara Tecido-
Cota 

Reservada/ME/E
PP

Máscara de proteção respiratória feita em tecido 100% algodão tricoline com dupla 
camada e elástico nas laterais para colocar atrás da orelha. Critérios de fabricação da 
Prática Recomendada ABNT PR1002:2020/AFNORSPECS76-001:2020 Unidade 468377 6000 R$ 13,03 R$ 78.180,00

139
Protetor facial - 

Cota 
Reservada/ME/E

PP

Protetor transparente (28x24cm) com tira branca para sustentação do protetor; 
espuma com fita dupla e elástico para cabeça, constituído em polipropileno atóxico, 
inodoro, 0,50 mm, com transparência de 90%, reutilizável, design anatômico e 
ajustável, largura da área de contato com a pele: 30mm, cor do visor transparente.

Unidade 63398 598 R$ 117,33 R$ 70.163,34

R$ 4.912.139,75


