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JUSTIFICATTVA

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços No íül,4l2D22 referente ao pregão

Eletrônico a' 03712021 que tem como objeto: Registro de preços pera futurâ e
eventual aquisição de EPI's para atender a secretaria Municipal de obras viaçâo
e Infraestrutura - sEMovI através da secretaria Municipat de administração

Finanças e Planejamento - SEMAF, Secretaris Municipal de Trabalho e

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

Desporto - SEMED e Secretaria Municipat de Saúde - SEMSA

A contÍatação de empresa especializada para aqüsição de Epl'S se faz necessifu.ia para

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

abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" N4NO22 PREGÃO ELETRÔNICO SRP

N',0372021-SEMAF

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, nome fantasia: Liceri

Comércio de Produtos em Geral Ltda, Inscrita no CNPJ sob n" 26.950.671l0fi)l-07

i

ITEM UND ESPECIFICAÇÃõ DO ITEM QTD Valor
Unitário

Valor Total

8 und Capacete com protetor facial de âço para
operador de roçadeira - Capacete de
seguÍança, tipo II, classe B, aba frontal,
suspensão injetada em plástico, com
regulagem atraves de ajuste simples e tira
absorvedora de suor, possui fendas laterais
para acoplagem de acessórios com protetor
auditivo constituido por drras conchas e
protetor facial em aço com tela de 6", com ou
sem jugular aj ustiível.

22 Rsl24.m Rs 2.747,80

l8 und Cone de sinalizaçío - Cone de segurança de
alta resistência, confeccionado em PVC.
Pintura refletiva nas cores branca e laranja
ou preto e amarelo com base de sustentação,
medindo 75cm de altura.

57 R$42,90 R§ 2.445,30

25 par Luva de algodão pigmentada - Luva de
segurânça tricotada com fios de algodão e
poliéster, antiderrapante na face palmar dos
dedos, sem costuÍas intemas, puúo tricotado
com al e elastano. Tamaúos a serem

76s RS2.601,00RS3.40
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Quanto à Secretaria Mtmicipal de Obras Viação e Infraestrutura- SEMOVI, em

vista de contribuiÍ com uma infraestrutura adequada e prestação de serviços de

qualidade pla fazer de Belterra um municipio aprazivel oferecendo à população e

visitantes uma logística funcional, viabilizando a integração entre governo e

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

OBJETIVO DA SECRETARIA

Í
ô^

tl

, sem costuÍâs intemas, puúo tricotado
com algodão e elastano. Tamanhos a serem
definidos.

dedos

26 par Luva de borracha nitrílica - Luva de
seguÍança confeccionada bonacha nitrílica
com revestimento interno em flocos de
algodão, antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio de peças
secas ou úmi.las. Possuindo punho reto com
33 cm de comprimento, ideal para atividades
que exigem imersão do antebÍaço, na cor
verde. Tamanhos P (7), M (8), c (9), XG
t0

R$ 10,10 RS 2.646,20

par Luva de segurança de raspa - Luva de
segurança confeccionada em raspa com
reforço interno em raspa na palma, tira em
raspa entre polegar e indicador, proteçâo das
mãos do usuário contra agentes abrasivos,
escorientes, cortantes e perfurantes tamaúo
de l5 cm.

142 RSl3,40 Rs r.902,80

29 und Mangote de raspe: Confeccionado com
raspa, fechamento lateral em velcro, manga
de segurança confeccionada em raspa, tiras
em raspa presas poÍ anebites e fivelas
meálicas para ajustes. Proteção de braço e
antebraço do usuiiLrio contra agentes termicos
e abrasivos, escoriantes paÍa uso em

de sol e similares

5 Rs26,86 RS 134.30

30 und Máscara PFFI - Mascara de proteção, tipo
semi fâcial, filtrante, dobnível com elástico de
fixação, respirador descartiível, classe PFFI
modelo dobrável, sem válwla de exalação,
formado por Íiltro de tratamento eletrostitico,
TNT na parte intema e externa, clip nasal
intemo em metal revestido de plástico que
facilita a vedação, eliísticos de látex com
regulador. Oferece proteção contra poeiras e
nevoas não oleosas.

2s3 70R$ Rs 430,1

Valor total: RS 12.907,50 (Doze mil novecentos e sete reais e cinquenta centavo s)

.l

F

I

262

27



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECIITIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÂO E INFRAESTRUTURA - SEMOVI
CNPJ (MD 44.967.063/0001-97
. Garantir qualidade de vida aos munícipes, por meio de constnrções e manute

logradouros públicos e melhorias das prestações de serviços.

. Executar serviços de Limpeza pública e Saneamento Biísico.

. Reparar vias públicas, ramais e vicinais.

nções

)
, -,>
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N
. Coordenar, fiscalizar, fazer a expansão e manutenção do Abastecimento de água

potável.

. Demais serviços da infraestnrtura municipal.

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

proporcionar proteção ao trabalhador que se expõe diariamente a riscos, ou recuÍso

temporário que atenda a urna proteção 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 torna fundamental a fim de garantir a

saúde e a proteção dos mesmos, desta forma evitando acidentes laborais inesperados.

Estes equipamentos tambem gaÍantem 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 presewação da integridade fisica dos

servidores.

Na Secretaria Municipal de Obras Viação e InfÍaestrutura - SEMOVI estes

equipamentos serão distribuídos aos servidores que estão alocados nas equipes de

infraestrutura, limpeza pública, iluminação pública, coleta de lixo, marcenaria,

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

conseguimos fazer cumprir a Norma Regulamentadora NR06. A Norma

Regulamentadora n" 6 (NR-06), conforme classificação estabelecida na Portaria SIT no

787. de 29 de novembro de 2018, e norÍna especial, posto que regulamenta a execução

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

condicionada a setores ou atividades econômicas especíÍicas.

Hoje é comum e de coúecimento de todos que atuam na área de licitação que as

Atas oriundas de Registro de Preços possibilitam 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 N" 3.931/201 I
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8' A Ata de Registro de

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer

órgão ou entidade da Administração que não tenha
i participado do certame licitatório, mediante previa

consulta ao órgão gerenciador, desde que

devidamente comprovada à vantagem

No DECRETO N',7.892. de23de.lan eiro de 20t3- trás em seu CAPÍTULO

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

Art. 6" O órgão participante será responsável pela
mandestação de interesse em participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão
gerenciador de sua estimativa de consumo, local de
entrega e, quando couber, cronograno de contrataÇão e
respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da ei n" 8.6 de lde unho
de 1993. e da Lei n' 10.520. de 17 de iulho de
2002. adequado ao registro de preços do qual pretende

fazer parte, devendo ainda:
I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no
registro de preços estejam íormalizados e aprovados pela
autor idade compe tent e :
Il - manrfestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a
ut ização da IntenÇão de Registro de Preços, sua
concorüncia com o objeto a

;::,,,':;:;i: 
antes da reatização do procedimento

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços,
inclusive de eventuais alterações, pala o correlo

Destareita,emconrormidad:K'X::{r{§r{!{iliíií';i,nda'entende-seserde
nattteza continua o serviço em questão que a Secretaria de Obras Viação e

Infraestrutura- sEMovI, frente à continuação da regular prestaçâo do serviço público

está e a nossa justificativâ para adesão de ata n" 0o412022 referente ao pregão

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

eventual aquisição de EPI's pâra âtender a secretaria Municipal de obras viação

e Infraestrutura - sEMovI atraves da secretaria Municipal de Administração

Finanças e Planejamento - SEMAF, Secretaria Municipal de Trabalho e
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Promoção Social - SEMTEPS, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Despoúo - SEMED e Secreúaria Municipal de Saúde - SEMSA

Belterra, 17 de março de

José Lu da Silva.
Secretário Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura

Decreto no 00712021.
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