
ESTADO DO PARri
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUMCIPAL DE OBRA§ YIAÇÃO E INFRAESTRUTURA _ SEM
CNPJ (MF) 44.967.063/0001-97

0FICIO 066t2022.
Beltena- PA, 16 de Março

Ao responsável.da empresa,
LICf,RI COMf,RCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Assunto: Fomecimento Adesão à Ata de Registro de Preços N" 00412022 referente ao

Pregão Eletrônico n'03712021 que tem como objeto: Registro de Preços para futura

e eventuâl aquisição de EPI's para atender a Secretaria Municipal de Obras

Viaçâo e Infrsestrutura - SEMOVI através da Secretaria Municipal de

Administração Finanças e Planejamento - Sf,MAFr Secretaria Municipal de

Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS, Secretaria Municipat de Educaçâo,

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

Prezado Senhor,

Com fulcro no art. 22, § l', do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, consulto

Vossa Seúoria sobre a possibilidade de Autorizar o Fomecimento de adesão à Ata de

Registro de Preços No M12022 referente ao Pregão Etetrônico a'03712021.

Secretaria Municipal de Obras Viação e Infraestrutura- SEMOVI vem através solicitar

AUTORZAÇÃO de adesão, da ata n" OO4|2O22 com a empresa LICERI

COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, nome fantasiar Liceri

Comércio de Produtos em Geral Ltda, Inscrita no CNPJ sob n" 26.950.671lm0l-

07, advindo do processo licitatório de n' 037 /2021 que tem como objeto: Registro de

Preços para futurâ e eventual aquisiçáo de EPI's parâ atender a Secretaria

Municipal de Obras Viação e Infraertrutura - SEMOVI atraves da Secretaria

Municipat de Administração Finanças e Planejamento - SEMAF, secretaria

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

Educação, Cultura e Desporto - SEMED e Secretaria Municipal de Saúde -

SEMSA, visando adesão dos itens relacionados de acordo com as caracteristicas

construtivas mínimas indicadas na Ata de Registro de Preços e Edital do pregão

Eletrônico t" 3112021., são itens para solicitação de adesão:

..." !



E§TADO DO PARÁ
PREFf,ITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS yIÁÇÂO E INFRÂESTRUTI]RA - SEMO!,ICNPJ (Mr) 44.967.063/000 l_97
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'(M/2022 PREGÃO ELETRôNICO SRP
N" 037/2021-SEMAF ctl à.'
LICERI COMÉRCIO Df, PRODUTOS EM Gf,RAL LTDA, nome fanrasia: Li
comércio de Produtos em Gerar Ltda, Inscrita no cNpJ sob n, 26.g50.67tlüx)1
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ITEM UND ESPECIFICAÇ ODOMEM QTD Valor
Uniuirio

Valor Total

8 und com protetor facial de âço para
de roçadeira - Capacete de

segurança, tipo II, classe B, aba frontal,
suspensão injetada em plástico, com
regulagem atÍavés de ajuste simples e tira
absorvedora de suor, possui fenda" laterais
para acoplagem de acessórios com protetor
auditivo constituído por duas conchas e
protetor facial em aço com tela de ó',, com ou

Capacete
operador

sem uslávelu ar

22 R$r24,90 R$ 2.74280

l8 und Cone de sinaliza
alta resistência,

ção - Cone de segurança de
confeccionado em pVC.

Pinfura refletiva nas cores branca e laranja
ou preto e amarelo com base de sustentação,
medindo 75cm de altura.

57 Rs42.90 RS 2.445,30

25 par

segurança tricotada com fios de algodão e
poliéster, antiderrapante na face pdáar dos
dedos, sem costuras internas, punío tricotado
com algodão e elastano. Tamaúos a serem
definidos.

uL
^

ade 0 men dtâ ãgodã uLprg deva 765 R$3.40 Rs2.601,00

26 par

segurança confeccionada borracha nitrílica
com revestimento intemo em flocos de
algodão, antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio de peças
secas ou úmidas. Possuindo punho reto com
33 cm de comprimento, ideal para atividades

Luva de borracha nitrílica - Luva de

ue exl m doersãoq tean bgem na corraço,
verde. Tamanhos P M 8 G 9(7), X( ) G( )

0

262 R§ 10,10 RS 2.646,20

27 e segurânçâ de raspa - Luva de
segurança confeccionada em raspa com
reforço intemo em raspa na palma, tira em
raspa entre polegar e indicador, proteção das
mãos. do usuário contra agentes abrasivos,
esconentes, cortântes e perfrrantes tamaúo

Luva d

de l5 cm.

142 R$ t 3,40 R$ r.902,80
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Registro que a contrataçâo mencionada se figura como medida vântajosa paÍa a
secretaria Municipal de obras viação e Infraestrutura- sEMovI, no municipio de
Belterra- PA, a qual necessita dos itens citados.

Atenciosamente,

José Luiz tro da Silva,
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura

Decreto no A07 D021.

29 und e raspa: Confeccionado com
raspa, fechamento lateral em velcro, manga
de segurança confeccionada em raspa, tiràs
em raspa presas por anebites e fivelas
metií{icas para ajustes. Proteção de braço e
antebraço do usuário contra agentes termicos
e abrasívos, escoriantes para uso em

Mangote d

ssos de sol e similares

5 RS26 8ó RS 134,30

30 und

fixação, respirador descartável, classe pFFl
modelo dobrável, sem válvula de exalação,
formado por filtro de tratamento eletrostrítico,
TNT na paÍe intema e extema, clip nasai
intemo em metal revestido de plástico que
facilita a vedação, elásticos de látex com
regulador. Oferece proteção contra poeüas e
nevoas não oleosas.

Másca PFFÍa I Mascara de tiproteçâo po
sem fil brádo mcotrante, e ásti co de

253 IR§ 70 RS 430,1

mil s)
alor total RS 9072. 05 (Doze novecentos rear ssete c uentâ centavornq
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