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ESTADO DO PAR(
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUMCIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEM
CNPJ (MF) 44.967.063/0001-97

Oficio No 06712022 - SEMO\T

)

o t
Beltena (PA), 15 de Março 2022.

Ao Sr.
Amarildo Rodrigues dos Santos

Secretrírio Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF

Assunto: Adesão às Atas de Registro de Preços no 06 do Pregão Eletrônico n'03712021

Prezado (a) Senhor (a),

Com fulcro no art. 8', § 1', do Decreto no 3-931, de 19 de setembro de 2001,

consulto Vossa Seúoria sobre a possibilidade de adesão às Atas de Registro de Preços

referente ao Pregão Eletrônico n' 3712021 que tem como Registro de Preços para

futura e eventual aquisição de EPI's para atender a Secretâria Municipal de Obras

Viação e Infraestrutura - SEMOVI através da Secretaria Municipal de

Administração Finanças e Planejamento - SEMAF, Secretaria Municipal de

Trabalho e Promoçâo Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educaçílo,

Cultura e Desporto - SEMED e Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, realizado

pelo Orgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração Finanças e

Planejamento - SEMAF.

A referida adesão visa à aquisição, poÍ esta Secretaria, nos quntitativos

necessários para atender as necessidades desta, conforme espe cificado no quadro

abaixo, j unto às licitantes vencedoras do certame.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 006/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP
N" 037/2021-SEMAF
R P FERRAGENS LTDA, nome fantasia: R- P FERRAGENS, Inscrita no CNPJ
sob n' 29.309.583/0001-19

ITEM UND ESPECIFICAÇÃO DO ITEM QTD Valor
UnitríLrio

Valor Total

I [,tnd Abafador auditivo tipo concha - Abafador
auditivo auÍicular, constituído por dois
abafadores em forma de concha em plásticos,
apresentando aknofadas de espuma em suas
laterais e em seu interior simetricamente nas
extremidades de uma haste almofadada
suporte ajustável de metal, em forma de arco,
adaptiível à cabeça humana, permitindo que
cada abafador se aplique sob pressão aos
respectivos pavilhões auriculares. Proteção do
sistema auditivo do usuário contra níveis de
pressão sonora supenores ao estabelecido na

62 R§22,40 RS 1.388,80
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CNPJ 44.967.063/0001-97

NR I5
2 und Aventâl de proteçâo para operador de

roçadeira - Avental de proteção para
operador de roçadeira, mateÍial Raspa de
Couro, medindo 1,00x 0,60 com presilha
lateral e nos ombros com regulagem.

35 R§36,10 Rs 1.263.50

4 par Botas de segurânçâ - Calçado ocupacional
tipo bota galocha cano médio, confeccionado
em borracha vulcanizada impermeável,
solado antiderrapante, sem forro intemo. cor
preta e cor do solado amarela, com alta
durabilidade tamanho variados do no 38 a 44.

142 Rs32,80 RS4.6s7,60

5 par Botina com biqueira de aço - Calçado
ocupacional tipo botina, material couro,
elástico bico composite, antiperfurante e
impermeável, proteção eletrica e mecânica,
sem componentes meüilicos para atender a
NR10 - Com biqueira de composite leve,
antimagnética, anticorrosiva e ultra-
resistentes e fechamento em elásüco nas
laterais, palmilha de montagem resistente à
perfura$o que cobre 100% a planta dos pes,

solado isolante em PU bidensidade com
sistema de absorção de impacto.
Tamaúos variados do no 38 a 44.

t67 Rs 72,90 Rs 12.174,30

6 par Botina com bico de PVC - Calçado
ocupacional tipo botina confeccionada em
couÍo com curtimento atravessado,
fechamento em elástico, palmilha de
montagem conflex composta de EVA com
propriedades antifúngicas, antibacterianas e
micropontos de abssorção e dessorção de
suor, costurada em cabedal pelo sistema
strobel. Solado constituído de duas camadas
de poliuretano.
Tamaúo variados entre os n" 34 a 44

lt0 R§54,00 R$5.940.00

7 par Botas para eletricista - Calçado ocupacional
tipo bota para eletricista, confeccionada em
microfibra de alta performance que
proporciona por meio de microporos, a
transpiração, absorção e dessorção do suor,
que atenda a NR10 sem componentes
metií{icos, biqueira em composite leve,
antimagÍlética, anticorrosiva e ultra
resistentes. Colarinho e lingüeta soft
acolchoados com forração transpinível.
Fechamento em cadarço, palmilha de
montagem têxtil resistente a perfuração que

7 Rsl10,00 R$770,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRÀESTRUTURA - SEM
CNPJ M 44.961.063t000t-97

Registro que a contratação mencionada se figura como medida vantajosa para a

Secretmia Mrmicipal de Obras Viação e Infraestrutrna- SEMOVI, no municipio de Belterra-

PA, a qual necessita dos itens citados.

Solicito que a Íesposta ao pedido seja encaminhada ao e-mail, assim como Ata de

registro de prego assinada, homologação da ata, para maior agilidade.

Atenciosamente,

José Luiz da Silva

Secretário Municipal de Obras, viação e Infraestrutura - SEMOYI
Dereto 0712021

\\c ,í

cobre 100% da planta dos pes, solado isolante
em PU bidensidade com sistema de absorção
de impacto injetado diretamente no cabedal.
Tamanhos variados entre os no 37 a 42.

Und Talabarte de posicionamento - Talabarte
ajusüível corda poste eletricista utilizado para

retenÉo de quedas em movimentação vertical
e horizontal, corda em poliamida, revestido
em poliester emborrachado de 70 cm de
comprimento, sistema tipo catraca para

regulagem, I conector em aço cromado com
abertura de 17mm, 1 conector de aço fo{ado
dupla trava tipo rosca comprimento máximo
1,40M

t6 t2

Valor total: RS 28.582, 20 (Vinte e Oito mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e ünte centavos)
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RSree,00 | Rs2.388.00
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