COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052 / 2017
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO: 08.537 / 2017
REGISTRO NA CGE N° 17 / 01310 – 6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027 / 2018
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Comissão Permanente de
licitação, localizada na Av. das Baraúnas, 351, 3º. Andar – Salas 313 / 314, Bodocongó, Campina Grande-PB, a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em diante designado meramente UEPB, inscrita no CNPJ/MF
sob o Nº 12.671.814/0001-37, neste ato representado pelo Reitor, Prof. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR,
portador da Carteira de Identidade RG Nº 96002438580 SSP-CE e CPF/MF Nº 324.462.094-91, de acordo com as
atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052 / 2017,
resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/02 e do Decreto
Nº 3.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL – EPI PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB.
Resolve registrar os preços nos seguintes termos:
RAZÃO SOCIAL: GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME
CNPJ: 17.892.706 / 0001 – 08
MARCA
MODELO

QDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

ITEM

UNID

ESPECIFICAÇÃO

01

UND

AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC
Modelo açougueiro. Cor: branca. Medindo 1,20m x 0,70m.
Com alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na
cintura soldadas eletronicamente. Proteção do usuário contra
respingos de água e produtos químicos em baixas
concentrações.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.

NOVE
CINCO

15

9,05

135,75

08

PAR

CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTA, MODELO
MASCULINO, NA COR PRETA, acolchoada e de uso em
diversos ambientes de trabalho. Couro lixado relax 17/19
linhas, com o dorso em napa sintética relax soft e acolchoado
com espuma de 8 mm e elástico na lateral com espuma de 5
mm. Forração da gáspea com material de não tecido e forro
do cano em tecido dublado. Contraforte de 1.5 mm,
escondida entre o avesso e o cabedal. Biqueira de segurança
em aço carbono resistente a 200 Joules. Biqueira de
segurança em composite tecnologia PROLIGTH 200.
Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada com
sistema strobel.Solado bidensidade constituído de duas
camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado
diretamente ao cabedal.

PÉ DE
FERRO

100

46,00

4.600,00
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O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.
 TAM 37 / QUANTIDADE – 03
 TAM 38 / QUANTIDADE – 08
 TAM 39 / QUANTIDADE – 15
 TAM 40 / QUANTIDADE – 20
 TAM 41 / QUANTIDADE – 20
 TAM 42 / QUANTIDADE – 20
 TAM 43 / QUANTIDADE – 07
 TAM 44 / QUANTIDADE – 04
 TAM 45 / QUANTIDADE – 03
20

PAR

LUVA NITRILICA CANO LONGO confeccionada em borracha
nitrílica, espessura de 0,55mm, palma antiderrapante,
comprimento de 46cm e sem revestimento interno
(acabamento clorinado) que aumenta a resistência química,
evita a contaminação do produto manipulado, protege as
mãos do usuário, permite e higienização e a secagem das
luvas em qualquer momento. Indicada para atividades com
produtos químicos.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.




VONDER

10

35,00

350,00

TAM P / QUANTIDADE – 02
TAM M / QUANTIDADE – 04
TAM G / QUANTIDADE – 04

23

UND

ÓCULOS DE PROTEÇÃO UV PARA USO EM ATIVIDADES
COM ELETRICIDADE
Óculos de segurança constituído de um arco de material
plástico preto com um orifício central e uma fenda em cada
extremidade utilizada para o encaixe de um visor
confeccionado em policarbonato cinza ou com apoio nasal e
meia proteção lateral injetado do mesmo material. As hastes
do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material do
arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste
vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio
de parafuso metálico e outra semi-haste com pino plástico em
uma das extremidades e que se encaixa na outra
extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do
tamanho.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.

VONDER

15

11,32

169,80

24

UND

ÓCULOS DE SEGURANÇA, DO TIPO AMPLA VISÃO
Deve possuir elástico para um ajuste. Material de pvc,
confeccionado em vinil atóxico e antialérgico. Lentes em

VONDER

15

30,65

459,75

2
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policarbonato, antiestáticas, anti risco Indicados para o
manuseio
de
produtos
químicos
em
geral.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.
28

UND

RESPIRADOR PFF1 NA COR AZUL
Máscara descartável dobrável sem manutenção com válvula
de exalação. Fabricado com quatro camadas de materiais de
não tecido, sendo a parte externa composta de não tecido cor
tratada com material para não absorção de fluidos líquidos
que protege a camada estrutural e o filtro eletrostático.
Internamente deve ser adicionado não tecido antialérgico
para contato facial. Este conjunto deve ser fixado uma cinta
elástica deslizante, e um clipe metálico para selagem sobre o
septo nasal.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.

VD

100

2,00

200,00

29

UND

RESPIRADOR PFF2 NA COR BRANCA
Respirador de formato dobrável na vertical, com válvula de
exalação, na cor branca, disponível em tamanhos diferentes.
Fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido,
sendo a parte externa composta de não-tecido, tratada com
material para não absorção de fluidos líquidos que serve de
proteção para o material estrutural e o filtro eletrostático.
Internamente é adicionado não-tecido antialérgico para
contato facial. Deve conter duas tiras de elástico sobre
presilhas plásticas onde é possível ajustar a pressão do
respirador sobre o rosto, e um clip metálico para selagem
sobre o septo nasal.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.

VD

100

5,00

500,00

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R$ 6.415,30 (Seis mil, quatrocentos quinze reais e trinta centavos).
Razão Social: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO – ME
CNPJ: 22.276.236 / 0001 – 98
ITEM

UNID

04

PAR

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MODELO

CALÇADO DE SEGURANÇA MODELO CROCKS na cor SOFTWORKS
branca, utilizado em serviços de saúde. Deve ser fechado
BB65
na parte superior e traseira e atender as exigências da
Norma NR 32.
Deve conter solado de borracha sintética especial +
borracha natural, resistente ao escorregamento em piso
cerâmico c/ solução SLC (detergente) em piso de aço com
solução de glicerol (SRC), Resistente ao óleo combustível

QDE
40

PREÇO
UNITÁRIO
64,99

PREÇO
GLOBAL
2.599,60

3
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(FO) e Calçado com absorção de energia na área do salto,
Calcanhar (E).
Cabedal parte superior: EVA - Etil Vinil Acetado (Atóxico) –
deve conter substância Antimicrobiana junto á formulação
composto EVA confecção do cabedal, diminuindo
incidência de fungos e bactérias.
Palmilha: EVA - Etil Vinil Avetato + Tecido parte superior Palmilha destacável.
Tiras: PVC (Policroreto de Vinila)
Parte Inferior: Solado em Borracha sintética + natural
apropriado para não escorregamento.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de
Aprovação (CA) válido expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a
contar do mês estimado para a entrega do produto.
Deve ser da marca SOFTWORKS, linha SOFTWORKS ou
similar a amostra enviada.












TAM 33 / QUANTIDADE – 03
TAM 34 / QUANTIDADE – 02
TAM 35 / QUANTIDADE – 04
TAM 36 / QUANTIDADE – 06
TAM 37 / QUANTIDADE – 05
TAM 38 / QUANTIDADE – 02
TAM 39 / QUANTIDADE – 07
TAM 40 / QUANTIDADE – 06
TAM 41 / QUANTIDADE – 03
TAM 42 / QUANTIDADE – 01
TAM 44 / QUANTIDADE – 01

VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R$ 2.599,60 (Dois mil, quinhentos noventa nove reais e sessenta
centavos).

Razão Social: JOALISSON DE ALMEIDA GOMES
CNPJ: 21.613.964 / 0001 – 85
ITEM

UNID

ESPECIFICAÇÃO

11

PAR

FILTRO QUÍMICO GMB, CLASSE 1 CARTUCHO DE
REPOSIÇÃO PARA RESPIRADOR MSA (CA 8558).
Cartucho químico composto de recipiente plástico, contendo
carvão ativado tratado. Indicado para proteção contra vapores
orgânicos e gases ácidos. Deve ser utilizado com o respirador
purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça
facial. O mesmo deverá possuir validade mínima de 1 ano a
contar do mês estimado para a entrega do produto.
Obs.: Por se tratar de um EPI conjugado é necessário que o
mesmo esteja associado ao respirador indicado, atendendo
assim as especificações da NR 6 item 6.1.1: Entende-se
como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo
aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante
tenha associado contra um ou mais riscos [...].

MARCA
MODELO

QDE

ALLTEC

35

PREÇO
UNITÁRIO
47,14

PREÇO
GLOBAL
1.649,90

4
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17

PAR



LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, PARA
USO EM ATIVIDADES COM ELETRICIDADE, TIPO II,
CLASSE 2, bicolor (preta na parte externa e amarela na parte
interna), com orla reforçada por enrolamento do cano da luva,
comprimento 356 mm. Tensão máxima de uso: 20 Kv
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(TEM).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a
contar do mês estimado para a entrega do produto.

ORION

08

425,00

3.400,00

RESPIRADOR DESCARTÁVEL COM VÁLVULA PFF2 COM
KSN
30
4,00
120,00
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para
partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo
o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em
contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e
face externa nas cores azul clara, azul marinho, cinza e vinho.
O respirador possui em sua constituição, uma camada interna
impregnada com carvão ativo. Nas laterais externas do
respirador são fixadas duas presilhas de material plástico na
cor preta, uma de cada lado, através das quais passa uma fita
elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma
alça na parte superior, para fixação da peça no alto da
cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da
nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma
tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no
septo nasal. Na face lateral do respirador existe um
dispositivo de material plástico preto, dotado internamente de
uma válvula de exalação.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(TEM).
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R$ 5.169,90 (Cinco mil, cento sessenta nove reais e noventa centavos).
27

UND

Razão Social: BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 24.929.803 / 0001 – 93
ITEM

UNID

15

UND

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MODELO

JALECO NA COR BRANCA, com mangas compridas, em
B&L D.
OXFORD profissional, 100% algodão, 01 bolso superior e 02 GRACINHA
bolsos inferiores, cinto traseiro solto, 04 botões frontais,
abertura lateral (falso bolso), abertura traseira central, gola
esporte, comprimento de 100cm e logomarca da UEPB,
confeccionada em bordado.

QDE
78

PREÇO
UNITÁRIO
51,28

PREÇO
GLOBAL
3.999,84

 TAM PP / QUANTIDADE – 03
 TAM P / QUANTIDADE – 10
 TAM M / QUANTIDADE – 30
 TAM G / QUANTIDADE – 25
 TAM GG / QUANTIDADE – 10
VALOR TOTAL DOS LOTES ARREMATADOS – R$ 3.999,84 (Três mil, novecentos noventa nove reais e oitenta quatro
5
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centavos).

A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R$ 18.184,64 (Dezoito mil, cento oitenta quatro

reais e sessenta quatro centavos).

LOTES FRACASSADOS

02
16

03
18

05
19

06
21

07
22

09
25

10
26

12
30

13
31

14
32

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (DOZE) meses, a partir da sua publicação no D.O.E –
Diário Oficial do Estado da Paraíba.
A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o
fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho. A Nota de
Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052 / 2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052 / 2017 seus anexos e a(s) proposta(s) da(s)
empresa(s): GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME / CNPJ: 17.892.706 / 0001 – 08 / JONATHAN DE
ALBUQUERQUE REINO – ME / CNPJ: 22.276.236 / 0001 – 98 / JOALISSON DE ALMEIDA GOMES / CNPJ:
21.613.964 / 0001 – 85 / BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI – ME / CNPJ: 24.929.803 /
0001 – 93
CLÁUSULA V- DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente ata.
Campina Grande - PB, 13 de abril de 2018.

ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR
Reitor da UEPB

GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME
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