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ESTADO DO PARA
PRETEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA - SEM
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CNPJ (MF) 44.9 61.063 1000t -97

JT]STIFICATIVA

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços No 006/2022 referente ao Pregão

Eletrônico n" O37l2O2l que tem como objeto: Registro de Preços para futura e

eventual aquisição de EPI's para atender a Secretaria Municipal de Obras Viação

e Infraestrutura - SEMOYI através da Secretaria Municipal de Administração

Finanças e Planejamento - SEMAF, Secretaria Municipal de Trabalho e

Promoção Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Desporto - SEMED e Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

A conhatação de empresa especializada para aquisição de EPI's se faz necessária para

suprir as demandas desta secretaria, visando que a mesma tem seus quantitativos

abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'006/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP
N'037/202I-SEMAF
R. P FERRAGENS LTDA, nome fantasia: R P FERRAGENS, Inscrita no CNPJ
sob n" 29.309.583/0001-19

ITEM LTND ESPECIFICAÇÃO DO ITEM QTD Valor
Unitário

Valor Total

I Und Abafador auditivo tipo concha - Abafador
auditivo auncular, constituído por dois
abafadores em forma de concha em plásticos,
apresentando almofadas de espuma em suas
laterais e em seu interior simetricamente nas
extremidades de uma haste almofadada
supoÍe aj ustiivel de metal, em forma de arco,
adaptável 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 superiores ao estabelecido na
NR 15.

62 RS22,40 R§ 1.388,80

2 und Avental de proteçâo para operador de
roçadeira - Avental de proteção para
operador de roçadeira, material Raspa de
Couro, medindo 1,00x 0,ó0 com presilha
lateral e nos ombros com regulagem.

35 Rs36,l0 Rs r.263,50

4 par Botas de segurançâ - Calçado ocupacional
tipo bota galocha cano médio, confeccionado
em borracha vulcanizada impermeível,
solado antidenapante, sem fono interno, cor

142 Rs32,80 R§4.657,60

o\
ó-|l

l)

r

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



§
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
EODER EXECUTTVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS YIAÇÃO E INFRAESTRUTURA _ SEMO
CNPJ 44.967.063tO001-97

t)
üI:..i-

preta e cor do solado amarela, com alta
durabilidade tamaúo variados do no 38 a 44.

5 par Botina com biqueira de aço - Calçado
ocupacional tipo botina, material couro,
elástico bico composite, antiperlurante e

impermeável, proteção elétrica e meciânica,
sem componentes metiilicos para atender a
NR10 - Com biqueira de composite leve,
antimagnetica, anticonosiva e ultra-
resistentes e fechamento em elástico nas

laterais, palmilha de montagem resistente à
perfuração que cobre 100% a planta dos pes,
solado isolante em PU bidensidade com
sistema de absorção de impacto.
Tamanhos variados do no 38 a 44.

167 Rs 72.90 Rs 12.174,30

6 par Botina com bico de PVC - Calçado
ocupacional tipo botina confeccionada em
couro com curtimento atravessado,
fechamento em elastico, palmilha de
montagem conflex composta de EVA com
propriedades antifungicas, antibacterianas e

micropontos de abssorção e dessorção de
suor, costurada em cabedal pelo sistema
strobel. Solado constitúdo de duas camadas
de poliuretano.
Tamaúo variados entre os no 34 a 44

ll0 R§54.00 Rs5.940,00

7 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
metiílicos, biqueira em composite leve,
antimagnetica, anticorrosiva e ultra
resistentes. Colariúo e lingüeta soft
acolchoados com forração transpirável.
Fechamento em cadarço, palmilha de
montagem têxtil resistente a perfuração que
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 n" 37 a 42.

7 RSI10,00 Rs770,00

l6 Und Talabarte de posicionamento - Talabarte
aj ustrivel corda poste eletricista utilizado para
retenção de quedas em movimentação vertical
e horizontal, corda em poliamida, revestido
em poliester embonachado de 70 cm de
comprimento, sistema tipo catÍaca paÍa

12 R§199.00 R$2.388,00
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A Quanto à Secretaria Municipal de Obras Viação e lnfraestrutura- SEMOVI,

em vista de contribuir com uma infraestrutura adequada e prestação de serviços de

qualidade pra fazer de Belterra um município aprazível oferecendo à população e

visitantes uma logística funcional, viabilizando a integração entre govemo e

comunidade. E como esüí descrito dentro dos objetivos dessa secretaria como:

OBJETIVO DA SECRETARIA

. Garantir qualidade de vida aos municipes, por meio de construções e manutenções de

logradouros públicos e melhorias das prestações de serviços.

. Executar serviços de Limpeza pública e Saneamento Básico.

. Reparar vias públicas, ramais e vicinais.

. Coordenar, fiscalizar, fazer a expansão e manutenção do Abastecimento de água

potrível.

. Demais serviços da infraestrutura municipal.

Entende-se por Eqüpamento de Proteção Indiüdual - EPI's, aqueles capazes de

proporcionar proteaâo ao trabalhador que se ex@ diariarnente a riscos, ou recurso

temporário que atenda a uma pÍoteção complementar quando o trabalhador se expõe ao

risco exercendo alguma atividade dentro do órgão ou fora dele, a seu serviço. A

utilização destes equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos servidores dos órgãos

pertencentes a Prefeitura Municipal de Belterra se toma fundamental a fim de garantir a

saúde e a Foteção dos mesmos, desta forma evitando acidentÊs laborais inesperados.

Estes equipamentos também garantem que o servidor não seja exposto a doenças

ocupacionais que podem resultar na perda da capacidade de trabalho ou o afastamento

do servidor. Assim, os EPI's são indispensáveis na preservação da integridade fisica dos

servidores.

Na Secretaria Municipal de Obras Viação e InfÍaestrutura - SEMOVI estes

equipamentos serão distribuidos aos servidores que estão alocados nas equipes de

infiaestrutur4 limpeza pública, iluminação pública, coleta de lixo, marcenaria"

mecânica, e demais setores considerados como atividade de risco, dessa forma

NPJ (M
regulagem, 1 conector em aço cromado com
aberhra de l7mm, 1 conector de aço forjado
dupla trava tipo rosca comprimento máximo
1,40M

) Q.,*ffZ

Valor total: RS 28.582, 20 (Vinte e Oito mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e vinte centavos)
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infraestrutura, limpeza pública, iluminação públicâ, coleta de

N"

lrxo,

mecânica, e demais setores considerados como atividade de risco, dessa forma

conseguimos fazer cumprir a Norma Regulamentadora NR06. A Norma

Regulamentadora n" 6 §R-06), conforme classificação estabelecida na Portaria SIT n'

7j1., de 29 de novembro de 2018, e norma especial, posto que Íegulamenta a execução

do trabalho com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), sem estar

condicionada a setores ou atividades econômicas especíÍicas.

Hoje e comum e de coúecimento de todos que atwrm na área de licitação que as

Atas oriundas de Registro de Preços possibilitâm a adesão de outros órgãos participantes

da licitação, ou mesmo daqueles que não participaram do certame, o que, neste caso, e

popularmente chamado no meio jurídico de "carona" ou órgãos que fazem a Adesão ao

Registro de Preços, Decreto No 3.931/2011

8o A Ata de Registro de Preços, durante

sua vigência, poderá ser utilízada por qualquer

órgão ou entidade da Administração que não tenha

participado do certame licitatório, mediante prévia

consulta ao órgão gerenciador, desde que

devidamente comprovada à vantagem

No DECRETO N" 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, trás em seu CAPITULO

IV-DAS COMPETÊNCIAS DO ORGÃO PARTICIPANTE, que se remete o seguinte:

Art. 6" O órgão particirynte será responsáuel pela
manifestação de inleresse em participar do registro de

preços, prot,idenciando o encaminhamento ao órgão
gerenciador de sua estimativa de corcumo, local de

entrega e, quando couber, cronogfamo de contratação e

respeclivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei n" 8.666. de 2l de iunho
de 1993. e da Lei n" 10.52 de 17 de iulho de

2002. adequado ao registro de preços do Eml pretende

fazer parle, devendo ainda:

I - garantir que os atos relativos a sua inclusõo no
registro de pleços estejam íormalizados e aprovados pela
aut or idade compe te nt e ;
II - manifestar, junío ao órgão gerenciador, mediante a
uttlizoÇão da Intenção de Regi.ttro de Preço,s, sua

concordância com o objeto a
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ser licitado, antes da realização do procedimento

licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços,

inclusive de eventuais alterações, para o correto

cumprimento de suas disposições.

Desta feita, em conformidade com as especificações acima citadas, entende-se ser de

nafineza continua o serviço em questão que a Secretaria de Obras Viação e

Infraestrutura- SEMOVI, frente à continuaçâo da regular prestação do serviço público

está e a nossa justificativa para adesão de aÍa n' 006/2022 referente ao Pregão

Eletrônico n" 03712021 que tem como objeto Registro de Preços para futura e

eventual aquisição de EPI's para atender a Secretaria Municipal de Obras Viação

e Infraestrutura - SEMOVI através da Secretaria Municipal de Administração

Finanças e Planejamento - Sf,MAF, Secretaria Municipal de Trabalho e

Promoçâo Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Desporto - SEMED e Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Belterra, 17 de março de 2O22

José Luiz ro da Silva.
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infrâestrutura

Decreto no N7 /2021.
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