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VENCEDORES DO PROCESSO
MUNICIPIO DE PIUMA
MUNICIPIO DE PIUMA

Pregão Eletrônico - 34/2022

Ghc Uniformes Profissionais Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 10.242.466/0001-57 -
Endereço: R. EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARÃES,338 - CEP: 36150000 - UF: MG - Município: -
Telefone: (32) 3274-1506
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0005 LOTE 05

0037 Jaleco Dentista e Auxiliar de
Dentista tam P na cor branca,
tecido microfibra, modelo unissex,
gola padre, com manga longa e
punho fechado, altura média, com
3 bolsos, sendo 2 bolsos
chapados inferiores laterais, 1
bolso superior chapado lado
esquerdo.

GHC GHC 90,10 360,40

0038 Jaleco Dentista e Auxiliar de
Dentista tam M na cor branca,
tecido microfibra, modelo unissex,
gola padre, com manga longa e
punho fechado, altura média, com
3 bolsos, sendo 2 bolsos
chapados inferiores laterais, 1
bolso superior chapado lado
esquerdo.

GHC GHC 89,88 1.977,36

0039 Jaleco Dentista e Auxiliar de
Dentista tam G na cor branca,
tecido microfibra, modelo unissex,
gola padre, com manga longa e
punho fechado, altura média, com
3 bolsos, sendo 2 bolsos
chapados inferiores laterais, 1
bolso superior chapado lado
esquerdo.

GHC GHC 89,88 1.438,08

0040 Jaleco Dentista e Auxiliar de
Dentista tam GG na cor branca,
tecido microfibra, modelo unissex,
gola padre, com manga longa e
punho fechado, altura média, com
3 bolsos, sendo 2 bolsos
chapados inferiores laterais, 1
bolso superior chapado lado
esquerdo.

GHC GHC 89,88 1.078,56

0041 Jaleco Médico, Enfermeiro tam P
Técnico de Enfermagem e
Agentes, na cor branca, tecido
microfibra, modelo unissex, gola
blazer, com manga longa e punho
aberto, altura média, com 3
bolsos, sendo 2 bolsos chapados
inferiores laterais, 1 bolso superior
chapado lado esquerdo.

GHC GHC 89,88 1.078,56

0042 Jaleco Médico, Enfermeiro tam M
Técnico de Enfermagem e
Agentes, na cor branca, tecido
microfibra, modelo unissex, gola
blazer, com manga longa e punho
aberto, altura média, com 3
bolsos, sendo 2 bolsos chapados
inferiores laterais, 1 bolso superior
chapado lado esquerdo.

GHC GHC 89,88 4.404,12

0043 Jaleco Médico, Enfermeiro tam G
Técnico de Enfermagem e
Agentes, na cor branca, tecido
microfibra, modelo unissex, gola
blazer, com manga longa e punho
aberto, altura média, com 3
bolsos, sendo 2 bolsos chapados
inferiores laterais, 1 bolso superior
chapado lado esquerdo.

GHC GHC 89,88 3.325,56

0044 Jaleco Médico, Enfermeiro tam
GG Técnico de Enfermagem e
Agentes, na cor branca, tecido
microfibra, modelo unissex, gola
blazer, com manga longa e punho
aberto, altura média, com 3
bolsos, sendo 2 bolsos chapados
inferiores laterais, 1 bolso superior
chapado lado esquerdo.

GHC GHC 89,88 1.977,36

TOTAL DO LOTE R$ 15.640,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 15.640,00
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M G DE OLIVEIRA MILHORATO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 02.396.150/0001-91 - Endereço: Rua Eugênio Amorim -
CEP: 29300781 - UF: ES - Município: - Telefone: (28) 3522-1744
Lote Item Produto Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE 01

0001 Camisa do tipo gola polo P tecido
de cor branca, Piquet 50%
poliéster + 50% algodão
capacidade de absorção do suor
da pele, sem gata nas mangas,
camisa com acabamento interno
da gola com viés, camisa com
bolso bordado colorido, bordado
de 8x8 cm, manga direita com
bordado descritivo de 8x2 cm,
manga esquerda com bordado
colorido de 6x4 cm, abertura
frontal na frente com regulagem de
três botões. TAMANHO P.

ALETSON ALETSON 49,85 2.991,00

0002 Camisa do tipo gola polo M tecido
de cor branca, Piquet 50%
poliéster + 50% algodão
capacidade de absorção do suor
da pele, sem gata nas mangas,
camisa com acabamento interno
da gola com viés, camisa com
bolso bordado colorido, bordado
de 8x8 cm, manga direita com
bordado descritivo de 8x2 cm,
manga esquerda com bordado
colorido de 6x4 cm, abertura
frontal na frente com regulagem de
três botões. TAMANHO M.

ALETSON ALETSON 49,85 6.330,95

0003 Camisa do tipo gola polo G tecido
de cor branca, Piquet 50%
poliéster + 50% algodão
capacidade de absorção do suor
da pele, sem gata nas mangas,
camisa com acabamento interno
da gola com viés, camisa com
bolso bordado colorido, bordado
de 8x8 cm, manga direita com
bordado descritivo de 8x2 cm,
manga esquerda com bordado
colorido de 6x4 cm, abertura
frontal na frente com regulagem de
três botões. TAMANHO G.

ALETSON ALETSON 49,85 4.137,55

0004 Camisa do tipo gola polo GG
tecido de cor branca, Piquet 50%
poliéster + 50% algodão
capacidade de absorção do suor
da pele, sem gata nas mangas,
camisa com acabamento interno
da gola com viés, camisa com
bolso bordado colorido, bordado
de 8x8 cm, manga direita com
bordado descritivo de 8x2 cm,
manga esquerda com bordado
colorido de 6x4 cm, abertura
frontal na frente com regulagem de
três botões. TAMANHO GG.

ALETSON ALETSON 49,85 3.688,90

0005 Camisa do tipo gola polo XG
tecido de cor branca, Piquet 50%
poliéster + 50% algodão
capacidade de absorção do suor
da pele, sem gata nas mangas,
camisa com acabamento interno
da gola com viés, camisa com
bolso bordado colorido, bordado
de 8x8 cm, manga direita com
bordado descritivo de 8x2 cm,
manga esquerda com bordado
colorido de 6x4 cm, abertura
frontal na frente com regulagem de
três botões. TAMANHO XG.

ALETSON ALETSON 49,85 249,25

TOTAL DO LOTE R$ 17.397,65

0002 LOTE 02

0006 Calça Jeans azul, modelo
masculino N 40 97% algodão e 3%
elastano, com zíper e botão, com
dois bolsos na parte de trás
prespontado e mínimo de dois
bolsos frontal, calça com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 40.

ALETSON ALETSON 72,48 144,96
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0007 Calça Jeans azul, modelo
masculino N 42 97% algodão e 3%
elastano, com zíper e botão, com
dois bolsos na parte de trás
prespontado e mínimo de dois
bolsos frontal, calça com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 42.

ALETSON ALETSON 72,48 1.159,68

0008 Calça Jeans azul, modelo
masculino N 44 97% algodão e 3%
elastano, com zíper e botão, com
dois bolsos na parte de trás
prespontado e mínimo de dois
bolsos frontal, calça com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 44.

ALETSON ALETSON 72,48 1.159,68

0009 Calça Jeans azul, modelo
masculino N 48 97% algodão e 3%
elastano, com zíper e botão, com
dois bolsos na parte de trás
prespontado e mínimo de dois
bolsos frontal, calça com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 48.

ALETSON ALETSON 72,48 869,76

0010 Calça Jeans azul, modelo
masculino N 50 97% algodão e 3%
elastano, com zíper e botão, com
dois bolsos na parte de trás
prespontado e mínimo de dois
bolsos frontal, calça com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 50.

ALETSON ALETSON 72,48 579,84

0011 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 36 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 36.

ALETSON ALETSON 80,00 320,00

0012 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 38 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 38.

ALETSON ALETSON 80,00 640,00

0013 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 40 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 40.

ALETSON ALETSON 80,00 2.560,00

0014 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 42 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 42.

ALETSON ALETSON 80,00 1.120,00
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0015 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 44 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 44.

ALETSON ALETSON 80,00 1.600,00

0016 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 46 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 46.

ALETSON ALETSON 80,00 1.120,00

0017 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 48 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 48.

ALETSON ALETSON 80,00 800,00

0018 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 50 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 50.

ALETSON ALETSON 80,00 480,00

0019 Calça Jeans strech azul, modelo
feminino N 52 Calça Jeans strech
azul, modelo feminino, 40%
algodão e 60% elastano, com
zíper e botão, cintura média, com
dois bolsos na parte de trás
mínimo de dois bolsos frontal,
calça com bolso direito na parte de
trás com art. bordada e costurada
no jeans, art. bordada colorida de
tamanho mínimo de 8x6 cm
TAMANHO 52.

ALETSON ALETSON 80,00 480,00

0020 Saia Jeans strech azul, modelo
feminino N 38 40% algodão e 60%
elastano, com zíper e botão,
cintura média, com dois bolsos na
parte de trás mínimo de dois
bolsos frontal, saia com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 38.

ALETSON ALETSON 69,00 138,00

0021 Saia Jeans strech azul, modelo
feminino N 42 40% algodão e 60%
elastano, com zíper e botão,
cintura média, com dois bolsos na
parte de trás mínimo de dois
bolsos frontal, saia com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 42.

ALETSON ALETSON 69,00 276,00

0022 Saia Jeans strech azul, modelo
feminino N 44 40% algodão e 60%
elastano, com zíper e botão,
cintura média, com dois bolsos na
parte de trás mínimo de dois
bolsos frontal, saia com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 44.

ALETSON ALETSON 69,00 138,00
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0023 Saia Jeans strech azul, modelo
feminino N 46 40% algodão e 60%
elastano, com zíper e botão,
cintura média, com dois bolsos na
parte de trás mínimo de dois
bolsos frontal, saia com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 46.

ALETSON ALETSON 69,00 138,00

0024 Saia Jeans strech azul, modelo
feminino N 48 40% algodão e 60%
elastano, com zíper e botão,
cintura média, com dois bolsos na
parte de trás mínimo de dois
bolsos frontal, saia com bolso
direito na parte de trás com art.
bordada e costurada no jeans, art.
bordada colorida de tamanho
mínimo de 8x6 cm. TAMANHO 48.

ALETSON ALETSON 69,00 276,00

TOTAL DO LOTE R$ 13.999,92

0003 LOTE 03

0025 Tênis feminino modelo de amarrar
N 33 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 33.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 245,08

0026 Tênis feminino modelo de amarrar
N 34 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 34.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 490,16
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0027 Tênis feminino modelo de amarrar
N 36 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 36.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 4.411,44

0028 Tênis feminino modelo de amarrar
N 37 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 37.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 2.450,80

0029 Tênis feminino modelo de amarrar
N 38 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 38.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 2.940,96
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0030 Tênis feminino modelo de amarrar
N 39 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 39.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 735,24

0031 Tênis feminino modelo de amarrar
N 40 cor preta, de uso em diversos
ambientes de trabalho, calçado
que proporciona conforto e que
atende a todas as normas de
segurança, couro relax com
curtimento atravessado, o
colarinho e lateral com detalhe de
nylon dubla frontura permeável e
com rápida evaporação da
umidade, língua em napa couro
soft e espuma de aproximado 8
mm no colarinho e língua.
Forração na Gáspea com material
de não tecido e forro do cano em
tecido dublado com melhor
absorção e dessorção de suor,
proporcionando melhor microclima
interno aos pés. Palmilha
resistente á perfuração, flexível e
que oferece total conforto ao
usuário e proteção de 100% da
área plantar dos pés. Solado
bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano,
expandido e injetado diretamente
ao cabedal a objetos cortantes
perfurantes e a abrasão pelo fato
de ser a mais compacta de
aderência melhor mobilidade ao
caminhar. TAMANHO 40.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 122,54 1.225,40

TOTAL DO LOTE R$ 12.499,08

0004 LOTE 04

0032 Botina de segurança masculina N
38 peso leve, antiderrapante,
forma alta, de cano curto, forro
interno resistente á tração e
rasgamento em nylon furadinho,
transpirável, com espuma látex em
toda parte interna (extensão da
mesma), sem componentes
metálicos, com biqueira em
borracha termoplástica em sua
borda, vaqueta macia, curtida ao
cromo, cor preta, com solado em
poliuretano injetado direto no
cabedal, que ofereça proteção aos
pés e tornozelos, de maneira
confortável. TAMANHO 38.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 143,75 287,50

0033 Botina de segurança masculina N
39 peso leve, antiderrapante,
forma alta, de cano curto, forro
interno resistente á tração e
rasgamento em nylon furadinho,
transpirável, com espuma látex em
toda parte interna (extensão da
mesma), sem componentes
metálicos, com biqueira em
borracha termoplástica em sua
borda, vaqueta macia, curtida ao
cromo, cor preta, com solado em
poliuretano injetado direto no
cabedal, que ofereça proteção aos
pés e tornozelos, de maneira
confortável. TAMANHO 38.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 143,75 287,50
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0034 Botina de segurança masculina N
41 peso leve, antiderrapante,
forma alta, de cano curto, forro
interno resistente á tração e
rasgamento em nylon furadinho,
transpirável, com espuma látex em
toda parte interna (extensão da
mesma), sem componentes
metálicos, com biqueira em
borracha termoplástica em sua
borda, vaqueta macia, curtida ao
cromo, cor preta, com solado em
poliuretano injetado direto no
cabedal, que ofereça proteção aos
pés e tornozelos, de maneira
confortável. TAMANHO 41.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 143,75 1.150,00

0035 Botina de segurança masculina N
42 peso leve, antiderrapante,
forma alta, de cano curto, forro
interno resistente á tração e
rasgamento em nylon furadinho,
transpirável, com espuma látex em
toda parte interna (extensão da
mesma), sem componentes
metálicos, com biqueira em
borracha termoplástica em sua
borda, vaqueta macia, curtida ao
cromo, cor preta, com solado em
poliuretano injetado direto no
cabedal, que ofereça proteção aos
pés e tornozelos, de maneira
confortável. TAMANHO 42.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 143,75 862,50

0036 Botina de segurança masculina N
43 peso leve, antiderrapante,
forma alta, de cano curto, forro
interno resistente á tração e
rasgamento em nylon furadinho,
transpirável, com espuma látex em
toda parte interna (extensão da
mesma), sem componentes
metálicos, com biqueira em
borracha termoplástica em sua
borda, vaqueta macia, curtida ao
cromo, cor preta, com solado em
poliuretano injetado direto no
cabedal, que ofereça proteção aos
pés e tornozelos, de maneira
confortável. TAMANHO 43.

CALCADOS
MARIANO

CALCADOS MARIANO 143,75 862,50

TOTAL DO LOTE R$ 3.450,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 47.346,65

Valor Total: R$ 62.986,65


