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Oficio No 06512022 - SEMOVI

Belterra (PA), 15 deMarço 2022.
Ao Sr.
Amarildo Rodrigues dos Santos
Secretlrio Municipal de Administração Finanças e Planejamento - SEMAF
Assunto: Adesão às Atas de Registro de Preços no 04 do Pregão Eletrônic o n' 037 /2021
Prezado (a) Seúor (a),

Com fulcro no art. 8o, § 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 Secretaria Municipal de Obras

Viação e Infraestrutura - SEMOVI através da Secretaria Municipal de

Administraç5o Finanças e Plenejamento - SEMAF, Secretaria Municipal de

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

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

pelo Orgão Gerenciador Secretaria Municipal de Administração Finanças e

Planej amento - SEMAF.

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

necessários para atender as ,necessidades desta, conforme especificado no quadro

úaixo, junto as licitantes vencedoras do certame.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" m4t2D22 PREGÃO ELETRÔNICO SRp

N" 037/2021-SEMAF

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS f,M GERAL LTDA, nome fantasia: Liceri

Comércio de Produtos em Geral Ltda, Inscrita no CNPJ sob n" 26.950.671lü[1-07

ITEM LIND ESPECIFICAÇÃO DO ITEM QTD Valor
Uniüí,rio

Valor Total

8 und Capacete com protetor facial de aço pâra
operador de roçadeira - Capacete de
seguança, 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 constituído por duas conchas e
protetor facial em aço com tela de 6", com ou
sem jugular ajustável..

22 R§124,90

l8 und Cone de sinalização - Cone de segurança de 57 RS42.90
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Rs 2.747,80

R$ 2.445,30
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alta resistência, confeccionado em PVC.
Pintura refletiva nas cores branca e laranja
ou preto e amarelo com base de sustentação,
medindo 75cm de altura.

25 par 765 R$3,40 R§2.601,00

26 par Luva de borracha nitrílica - Luva de
segurança confeccionada borracha nitrílica
com Íevestimento intemo em flocos de
algodão, antiderrapante na palma e nos dedos
para melhor aderência no manuseio de peças

secas ou úmidas. Possuindo puúo reto com
33 cm de comprimento, ideal para atividades
que exigem imersão do antebraço, na cor
verde. Tamanhos P (7), M (8), G (9), Xc
(10)

262 RS 10,10 RS 2.646,20

27 par Luva de segurança de raspa - Luva de
segurança confeccionada em raspa com
Íeforço intemo em raspa na palma, tira em
raspa entÍe polegar e indicador, proteção das
mãos do usúrio contra agentes abrasivos,
escorientes, cortantes e perfurantes tamaúo
de puúo 15 cm.

142 R$13,40 R$ l.902,80

29 und Mangote de raspa: Confeccionado com
raspa, fechamento lateral em velcro, manga
de segurança confeccionada em rasp4 tiras
em r.rspa presas por arrebites e fivelas
meúlicas paÍa ajustes. Proteção de braço e

antebraço do usúrio contÍa agentes térmicos
e abrasivos, escoriantes para uso em
processos de soldagem e similares.

5 Rs26,86 R§ 134,30

.,U und Máscara PfFt - Mascara de proteção, tipo
semi facial, filtrante, dobrável com elástico de
fixação, respirador descartiivel, classe PFF1
modelo dobrável, sem váhula de exalação,
formado por filtÍo de tÍatamento eletrostiítico,
TNT na parte intema e exterÍa, clip nasal
intemo em metal revestido de plástico que
facilita a vedação, elásticos de látex com
regulador. Oferece proteção contra poeiras e
nevoas não oleosas.

RS 1,70 RS 430.l

Valor total: R§ 12.907,50 (Doze mil novecentos e sete Íeais e cinquenta centavos)
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Luva de algodão pigmentada - Luva de
seguança tricotada com Íios de algodão e
poliester, antiderrapante na face palmar dos
dedos, sem costuras internas, puúo tricotado
com algodão e elastano. Tamaúos a serem
definidos.

253
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NSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E INF'RAESTRUTURA _ SE
cNPJ (MF) 44.967.063/0001-97

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

Secretaria Municipal de Obras Viação e lnfraestrutura- SEMOVI, no municipio de Belterra-

PA, a qual necessita dos itens citados.

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

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

Atenciosamente,

José Luiz da Silva

Secretário Municipal de Obras, viação e Infraestrutura - SEMOVI
Decreto 07/2021

I

I /
iV, t


