UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2018
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 05.424 e 04.579/2018
REGISTRO NA CGE N° 18/00927-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2018
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2018, na UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, localizada
na Av. das Baraúnas, 351, 3º. Andar, Bodocongó, Campina Grande-PB, na sala da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, 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, resolve, nos termos das Leis n° 8.666/93, n°10.520/2002 e n°
5.450/2005, dos Decretos Estadual nº 24.649/03 e nº 26.375/2005 e das demais normas legais aplicáveis, e, ainda,
conforme a classificação das Propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 058/2018, para Registrar os Preços
referente a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI PARA OS DIVERSOS CAMPI DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB, que propôs o preço mais baixo, sendo doravante designado
FORNECEDOR, em conformidade com o Pregão e com as cláusulas e condições que se seguem:
EMPRESA VENCEDORA: JOALISSON DE ALMEIDA GOMES.
CNPJ: 21.613.964/0001-85
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ESPECIFICAÇÃO
BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2
Deve obedecer os requisitos da NR 10 e possuir material
retardante a chamas e contra Arco Elétrico. Cor branca.
Ser Confeccionado em uma camada de malha interlock knit
antichama Ultra Soft style 130. Composto de 88% algodão e
12% nylon, ATPV 11,8 cal/cm², com gramatura nominal de
6,0 oz/yd²(203 g/m²).
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 COMMANDERS ou similar a amostra
enviada.
BONÉ ARÁBE
Confeccionado em helanca, com fechamento em velcro para
ajuste do usuário. Indicado para serviços em áreas
descobertas, serviços agrícolas e outros.
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.
FILTRO QUÍMICO VO/GA CMC-1 PARA RESPIRADOR
ALLTEC (CA 14781) recomendado para Vapores orgânicos e
gases ácidos. Referência: CMC-1. Composto por carvão
ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar
do mês estimado para a entrega do produto.

MARCA
MODELO

QDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

COMMANDERS

10

155,00

1.550,00

NEXUS

30

8,66

259,80

ALLTEC

30

12,48

374,40

Obs.: Por se tratar de um EPI conjugado é necessário que o
mesmo esteja associado ao respirador indicado, atendendo
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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 [...].
FILTRO QUÍMICO CMP-1 FILTRO QUÍMICO P2 PARA USO
COM RESPIRADOR ALLTEC (CA 14781) indicado para
proteção respiratória contra pesticidas, a ser utilizado com
Respiradores do tipo Máscara Facial ¼ 2001 para 1 cartucho.
Deve possuir 1000 ppm vapores orgânicos, poeiras, névoas
com limite de tolerância maior que 0,05 mg/m3 ou 2 milhões
de partículas por pé cúbico.
O produto 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 [...].
FILTRO QUÍMICO VO/GA (CARTUCHO DE REPOSIÇÃO
PARA RESPIRADOR PLASTCOR (CA 33935).
Deve proteger contra vapores orgânicos e gases ácidos
usados em ambientes com concentração de vapores
orgânicos menor que 1.000 p.p.m, e gases ácidos até 10
p.p.m. de cloro e 50p.p.m. de ácido clorídrico ou dióxido de
enxofre. 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 [...].
FILTRO QUÍMICO VO/GA (CARTUCHO DE REPOSIÇÃO
PARA RESPIRADOR DO TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
MSA. Deve possuir encaixe tipo baioneta recomendado para
Vapores orgânicos e gases ácidos. Referência: GME –
Classe 1 a ser utilizado com respirador do tipo Máscara Facial
Inteira.
O produto 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 [...].
FILTRO QUÍMICO VO/GA (CARTUCHO DE REPOSIÇÃO
PARA RESPIRADOR DO TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
recomendado para Vapores orgânicos e gases ácidos. A ser
utilizado com Respirador do tipo Peça Facial Inteira. Cor de
identificação do filtro: amarelo. Composto por carvão ativado
granulado envolvido por um cartucho plástico. Peso
aproximado: 210g.
O produto 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 [...].
LUVA DE SEGURANÇA 03 FIOS DE AÇO, ambidestra,
TAMANHO M, tricotada em fibras sintéticas, sem costuras
internas. Grande resistência ao corte sem sacrificar a
sensibilidade e o tato.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação

ALLTEC

15

24,88

373,20

PLASTCOR

25

16,00

400,00

MSA

02

75,00

150,00

AIR SAFETY

02

65,00

130,00

GAMILUVA

10

175,00

350,00
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(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.
LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, PARA
USO EM ATIVIDADES COM ELETRICIDADE TIPO II,
CLASSE 0, 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: 1000 Volts
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.
LUVA DE SEGURANÇA MALHA DE AÇO, ambidestra –
TAMANHO M Confeccionada em aço inoxidável.
Recomendada para atividades com risco de corte.
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.
LUVA NITRILICA DESCARTÁVEL PARA ATIVIDADES QUE
REQUER ALTA SENSIBILIDADE
Confeccionada em borracha nitrílica, possuir espessura
reforçada e não conter amido. Oferecer excelente resistência
química para diversas atividades sem perder o tato e a
sensibilidade. Atende a RDC26.
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 M / QUANTIDADE – 05
 TAM G / QUANTIDADE – 08
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA
SEMIFACIAL ADVANTAGE 200LS Respirador semi-facial
composto por peça semifacial com exclusiva curvatura na
região nasal: a superfície de vedação: “AnthroCurve”.Aranha
(com 4 pontos de fixação), Válvulas de inalação e exalação e
cinta articulável com suporte para cabeça e presilha para
nuca.. Indicado para aplicações nas quais os trabalhadores
são expostos a vários riscos, tais como: altas concentrações
de fumaças, névoas, vapores orgânicos e gases ácidos
(até1.000 ppm).
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.

ORION

04

400,00

800,00

EUROFLEX

06

333,33

1.999,98

SUPER SAFETY

13

64,99

844,87

MSA

15

53,32

799,80

QDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

75

49,32

3.699,00

 TAM M / QUANTIDADE – 10
 TAM G / QUANTIDADE – 05
Valor Total R$ 8.032,05 (Oito mil, trinta e dois reais e cinco centavos).

EMPRESA VENCEDORA: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 25.391.645/0001-23
ITEM

04

UNID

PAR

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MODELO

CALÇADO DE SEGURANÇA, modelo SAPATO DE
ELÁSTICO, na cor preta, (MASCULINO E FEMININO)
BOMPEL
confeccionada em vaqueta hidrofugada e elástico lateral coberto.
9005AE
Peito almofadado, palmilha costurada, sistema antiderrapante,
CA 15295
solado poliuretano (PU), bidensidade injetado diretamente no
HIDROFUGADO
cabedal.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
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(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.
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 TAM 33 / QUANTIDADE – 01 - FEMININO
 TAM 34 / QUANTIDADE – 02 - FEMININO
 TAM 35 / QUANTIDADE – 04 - FEMININO
 TAM 36 / QUANTIDADE – 07 - FEMININO
 TAM 37 / QUANTIDADE – 08 - MASCULINO
 TAM 38 / QUANTIDADE – 10 - MASCULINO
 TAM 39 / QUANTIDADE – 10 - MASCULINO
 TAM 40 / QUANTIDADE – 12 - MASCULINO
 TAM 41 / QUANTIDADE – 10 - MASCULINO
 TAM 42 / QUANTIDADE – 08 - MASCULINO
 TAM 43 / QUANTIDADE – 03 - MASCULINO
CALÇADO
DE
SEGURANÇA,
tipo
BOTA
PARA
ELETRICISTAS, MODELO MASCULINO, NA COR PRETA,
confeccionado em vaqueta hidrofugada e elástico lateral coberto,
peito almofadado, com forro interno nylon poliéster, palmilha
costurada, sistema antiderrapante, solado poliuretano (PU)
bidensidade injetado diretamente no cabedal.
O mesmo deve dispor do respectivo Certificado de Aprovação
(CA) válido expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
BOMPEL
(MTE).
9005AE
O produto deverá possuir validade mínima de 1 ano a contar do
CA 15295
mês estimado para a entrega do produto.
HIDROFUGADO
Deve ser da marca BRACOL , ou similar a amostra enviada.
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80,00

1.280,00

MARCA
MODELO

QDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

PROTEPLUS

40

25,00

1.000,00

MARCA
MODELO

QDE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
GLOBAL

 TAM 39 / QUANTIDADE – 03
 TAM 40 / QUANTIDADE – 08
 TAM 41 / QUANTIDADE – 01
 TAM 42 / QUANTIDADE – 03
 TAM 43 / QUANTIDADE – 01
Valor Total R$ 4.979,00 (Quatro mil, novecentos e setenta e nove reais).

EMPRESA VENCEDORA: GLOBAL COMERCIAL EIRELI.
CNPJ: 17.892.706/0001-08
ITEM

UNID

ESPECIFICAÇÃO

RESPIRADOR 1/4 FACIAL MASTT 2001 P
O corpo do respirador deve ser moldado em elastômero sintético
atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, que uma
perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Deve
possuir uma válvula de inalação e duas de exalação. Aranha
frontal de fixação com conector para filtro, válvulas e os cartuchos
fabricados em plástico resistente ao calor. Deve proporcionar
fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos
17
UND
móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil
variação de comprimento, através de passadores em plástico
resistente.
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.
Valor Total R$ 1.000,00 (Um mil reais).

EMPRESA VENCEDORA: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI.
CNPJ: 29.903.019/0001-20
ITEM

UNID

ESPECIFICAÇÃO

4

21

PAR

Bota Militar confeccionado em couro bovino 22 mm. Reforço
interno de EVA 2 mm dublado com manta tramada de 1 mm. Forro
de Confratec Air, com tratamento antibacteriano e antifungos.
Reforço no bico e traseira. Termoplásticos de 2,5 mm tramado
frente e verso. Atacadores de Poliamida. Passadores em nylon
anti-ferrugem. Solado Acero Ultra Ruber feito em borracha
antiderrapante resistentea 240º. Palmilha de conforto em
Poliuretano de 15 mm de altura no salto e 9 mm na frente, forrada
com forro anti bactericida e anti fungos. Palmilha de montagem em
Plantex 2 mm com reforços em fibra de 4 mm proteções em
polietileno rígido. Tam 38 - 15 pares. Tam 40 - 30 pares. Tam 42 40 pares. Tam 44 - 10 pares. Tam 45 - 5 pares.

AGERO
TIGER

100

286,29

28.629,00

Valor Total R$ 28.629,00 (Vinte e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais).

Os lotes: 03, 15, 16, 19 e 20, foram Fracassados.
IMPORTA A PRESENTE LICITAÇÃO O VALOR TOTAL DE R$ 42.640,05 (Quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta
reais e cinco centavos).

CLÁUSULA I - CONDIÇÕES COMERCIAIS
1.1 – Local de entrega: Almoxarifado da Universidade Estadual da Paraíba, na Rua Baraúnas, Nº 351 – Térreo, Bairro
Universitário, CEP: 58.429-500, Campina Grande-PB. HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07 ÀS 13H.
1.2 – Prazo de entrega: 20 dias a contar da data da solicitação.
1.3 – Validade da proposta: 60 dias
1.4 – Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI/PB, a crédito do beneficiário, no prazo de 20 dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE,
acompanhado dos documentos fiscais devidamente atestados.
1.5 – Para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, em obediência ao que preceitua a Decreto Estadual nº
20.210/98, o qual observa o princípio constitucional da isonomia, aludido no caput do artigo 3º da Lei 8.666/93, será
acrescidos em suas propostas de preços inicial, no Banco do Brasil, a diferença da alíquota do ICMS.
1.6 – Será concedida isenção de ICMS nas operações ou prestações internas destinadas a órgão do Poder Executivo da
Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias e situações e condições que se enquadrarem nas
disposições do Decreto Estadual Nº 37.237, de 14 de fevereiro de 2017.
1.7 – Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos inclusive a diferença do ICMS entre os
Estados, para as empresas com sede fora do Estado da Paraíba, se for o caso, os encargos sociais, despesas
com frete e quaisquer outros que porventura recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
* Os materiais serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da UEPB, mediante a expedição de Nota
de Empenho.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no D.O.E –
Diário Oficial do Estado.
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 III DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, o 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 CONFERIR e confirmar qualquer erro e o
recebimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
CLÁUSULA IV- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Eletrônico nº 058/2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 058/2018 e seus anexos e as propostas das empresas: JOALISSON
DE ALMEIDA GOMES, PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, GLOBAL COMERCIAL EIRELI e DOUGLAS
BERNARDO AZEVEDO EIRELI .

CLÁUSULA IV
Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Campina Grande, 04 de fevereiro 2019

Prof. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR
Reitor da UEPB

JOALISSON DE ALMEIDA GOMES
Representante Legal

PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
Representante Legal

GLOBAL COMERCIAL EIRELI
Representante Legal

DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI
Representante Legal
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