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1
Máscara de proteção respiratória para uso não profissional adulto, tipo bico de pato, MÁSCARA, tecido (ABNT PR
1002:2020/AFNOR SPECS76-001:2020); fabricada em tecido: composição mínimo de 97% de algodão; formada
por, no mínimo, duas camadas de tecido; deve possuir dispositivo de ajuste na cabeça do usuário (conjunto de
alças) e se ajustar firmemente no nariz, bochechas e queixo do usuário, garantindo vedação contra contaminações
do ambiente, em especial a COVID-19; deve ser dimensionada para corresponder à morfologia média da população
brasileira. DIMENSÕES recomendada pela ABNT: Distância lateral 132,5 mm – 144,5 mm, Comprimento queixofronte: 123 mm – 135 mm, Distância interpupilar 65 mm – 71 mm, Arco-maxilo-auricular: 295 mm – 315 mm;
EMBALAGEM: as máscaras devem ser embaladas de modo que fiquem protegidas de danos mecânicos e de
qualquer contaminação antes do uso; Os MATERIAIS de confecção da máscara devem oferecer maciez e conforto
ao usuário, ser capazes de suportar manipulação e desgaste durante a sua vida útil; COR: a ser definida pela
CONTRATANTE (Possibilidade: branca, verde, azul, bege); ESTAMPA: em processo silkscreen [color], deverá ser
estampada, na parte da frente, no lado direito de quem veste - imagem a ser fornecida pela CONTRATANTE. A
estampa será o brasão da Prefeitura, com 7cores, e terá 3cm de largura por 4cm de altura
2 - LOTE 02
83.135,00
Uni. Medida:
Unidade
R$1,45
Qtd. a Receber:
83.135,00
R$120.545,75
Qtd Recebida:
0,00
2
Máscara de proteção respiratória, tecido para uso não profissional infantil, tipo bico de pato, MÁSCARA, (ABNT PR
1002:2020/AFNOR SPECS76-001:2020); fabricada em tecido: composição mínimo de 97% de algodão; formada
por, no mínimo, duas camadas de tecido; deve possuir dispositivo de ajuste na cabeça do usuário (conjunto de
alças) e se ajustar firmemente no nariz, bochechas e queixo do usuário, garantindo vedação contra contaminações
do ambiente, em especial a COVID-19; deve ser dimensionada para corresponder à morfologia média da população
brasileira. DIMENSÕES: (medidas de referência): cumprimento: 20,5 cm, altura 14 cm (centro), 6 (altura nas
laterais); deve cobrir o nariz, a boca e o queixo; EMBALAGEM: as máscaras devem ser embaladas de modo que
fiquem protegidas de danos mecânicos e de qualquer contaminação antes do uso; MATERIAIS de confecção da
máscara devem oferecer maciez e conforto ao usuário, ser capazes de suportar manipulação e desgaste durante a
sua vida útil; COR: branca; ESTAMPA: em processo silkscreen [color] deverá ser estampada, na parte da frente, no
lado direito de quem veste, imagem a ser fornecida pela CONTRATANTE. A estampa será o brasão da Prefeitura,
com 7cores, e terá 3cm de largura por 4cm de altura
4 - LOTE 04
209.031,00
Uni. Medida:
Unidade
R$1,45
Qtd. a Receber:
209.031,00
R$303.094,95
Qtd Recebida:
0,00
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