SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2020
A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, com
base no Decreto nº 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata
de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 035/2020 da AGÊNCIA TOCANTINENSE DE
SANEAMENTO, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas
abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes em suas Propostas de Preços e
exigidas no edital, anexos aos autos:
Empresas: M L DE SOUZA EIRELI - ME
CNPJ: 07.827.673/0001-69
ITEM

01

02

QTD

50

50

UNID

PAR

PAR

DESCRIÇÃO
LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES
MECÂNICOS
(Raspa):
Luvas confeccionadas em raspa de couro de 1º
qualidade tipo groupon, curtida ao cromo, com
reforço interno na palma, dedo polegar e
indicador, tira de reforço entre polegar e punho
com costura dupla, costura em fio de algodão
com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho
com no mínimo 20 cm de comprimento,
suficientemente macia de modo que permita
fechar as mãos totalmente sem excessivo
esforço e sem ferir os dedos. Tamanho G.
Identificação: O EPI deverá ser identificado com
o nome do fabricante, tamanho da peça e o
número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
LUVAS PVC P20 CONTRA AGENTES QUÍMICOS:
Luvas de segurança em PVC para proteção das
mãos do usuário contra riscos químicos, cor
verde, cano longo com aproximadamente 36 cm
de comprimento, punho do mesmo material da
luva, dorso áspero e antiderrapante, palmas
ásperas e antiderrapante, forro em algodão,
acabamento áspero nos dedos. Com Certificado
do Ministério do Trabalho. Tamanho G.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R.A

8,00

400,00

WATABE

11,50

575,00

R.A

18,50

925,00

Identificação: O EPI deverá ser identificado com
o nome do fabricante, tamanho da peça e o
número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.

03

50

PAR

LUVA VAQUETA PUNHO LONGO COBERTURA:
Luva de vaqueta para cobertura (proteção) para
luvas de alta tensão, Tamanho G, descrição
completa: Luva de cobertura, também conhecida
como luva de cobertura para eletricista,
confeccionada em couro bovino curtido ao
cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em
vaqueta, com punho de raspa, acabamento em
viés vermelho, tira para regulagem no dorso com
espessura média da raspa em 1,50 mm e
espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com
gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e

1

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202
Tel: +55 63 3218 1348 |1548
Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br
PPELCNETRP - 035 2020 ATS

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO

08

20

PAR

13

200

UND

14

200

UND

15

140

UND

gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 0,580 kg/m²,
costurada com algodão ou kevlar.
BOTINA ELETRICISTA NR10 BICO COMPOSITE
Descrição: Cabedal confeccionado em couro
vaqueta liso hidrofugado. Com biqueira de
composite. Contraforte em termoplástico e com
forração para maior conforto. Palmilha
antibacteriana em E.V.A., com sistema Strobel e
sobrepalmilha de conforto em 4 mm. Fechamento
em elástico. Solado bidensidade em poliuretano
(PU-PUR), bicolor, gerando mais conforto ao
usuário e maior durabilidade, blaqueado. Canais
de escoamento mais espaçados, parte frontal com
ranhuras de aderência e parte traseira com
sistema
Shock
Absorber:
solado
com
estabilizador,
antipronação
para
melhor
mobilidade ao caminhar. Para uso eletricista.
Costura em torno do solado. Botina para
Eletricista com Elástico em Couro. Solado PU
Bidensidade - Sem Bico, Testado a 14kV conforme
norma NBR 12576. É utilizado em área onde há
risco de corrente elétrica, sendo sua finalidade de
resistência de choque elétrico até 600V, no
ambiente seco.
Quantidade por tamanho:
Nº 39 - 04
Nº 40 - 06
Nº 41 - 04
Nº 42 - 03
Nº 43 - 03
ÓCULOS DE SEGURANÇA (Contra radiação I):
Armação modelo anatômico, ajustável a
qualquer tipo de rosto com lente de proteção em
policarbonato, em peça única com proteção
frontal e lateral com tratamento antirrisco,
antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do
mesmo material, deve envolver a região dos
olhos, lentes devem ser na cor incolor e não
devem provocar distorção da imagem. Tamanho
G.
Identificação: O EPI deverá ser identificado com
o nome do fabricante, tamanho da peça e o
número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
PROTETOR SOLAR:
Para a pele contra ação nociva dos raios
ultravioleta dos tipos UVA e UVB e
infravermelhos, emitidos pelos raios solares;
resistente à água e à sudorese; Fator de proteção
solar mínima (FPS) 50; sem odor; transparente;
não irritante e não absorvível pelas vias cutâneas
e respiratórias; não deve possuir ingredientes
perigosos à pele e à saúde humana. Em frasco de
200 ml.
CAPACETES DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL
COR
AZUL
ROYAL:

KADESH

98,00

1.960,00

GRAZIA

4,00

800,00

VDM

18,00

3.600,00

PLASTCOR

9,48

1.327,20
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É um dispositivo rígido composto por copa, aba
frontal, suspensão e jugular. É usada para dar
proteção a cabeça ou partes dela, contra
impacto, penetração, choque elétrico, respingos
de produtos químicos; deve ser provido de
fendas laterais para acoplamento de protetores
auriculares e faciais terem alta resistência à
penetração e boa ventilação, de maneira que
ofereça conforto ao usuário. Tamanho G.
1. CARACTERISTICAS DOS COMPONENTES:
- O casco deve ser confeccionado em polietileno
de alta densidade, na cor AZUL ROYAL, com
reforço na parte superior, de alta rigidez
dielétrica, sem porosidade, trincas e emendas,
nem partes metálicas ou perfuração. O capacete
deverá ser provido de fendas laterais para
acoplamento de protetores auriculares e faciais,
apresentarem alta resistência mecânica e rigidez
dielétrica,
reforço
na
copa/Aba
frontal/Acoplamento para protetores faciais e
auditivos.
- A copa deverá ser provida de reforço de
amortecimento
de
impacto.
- A aba frontal deve ter a largura definida entre
38 mm e 76 mm, medidas a partir de sua linha de
junção com o casco, o declive da aba deverá ser
compreendido entre 15º a 37º.
2. DESCRIÇÃO DE SUSPENSÃO:
A armação interna do capacete composta pela
carneira e a coroa tem a função de amortecer o
impacto; mantém o capacete na devida posição,
evitando que o casco encoste-se à cabeça do
usuário. Deverá possuir algumas características
importantes, tais como: carneira ajustável por
sistema de catraca giratória, de alta resistência,
com testeira absorvente de suor e abertura para
encaixe de jugular. A suspensão deverá se ajustar
perfeitamente ao capacete utilizado.
3. DESCRIÇÃO DA JUGULAR:
Peça regulável em tecido de elástico, com largura
de, aproximadamente 2 (dois) cm, na cor azul
Royal, com dois ganchos nas extremidades que
se encaixam à suspensão do capacete de
segurança para melhor fixação deste à cabeça,
não devendo possuir componentes metálicos.
Identificação: O EPI deverá ser identificado com
o nome do fabricante, tamanho da peça e o
número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
VALOR TOTAL

9.587,20

Empresas: SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP
CNPJ: 26.469.541/0001-57
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

11

40

UND

AVENTAL
PARA
PRODUTOS
QUÍMICOS:
Avental de segurança confeccionado em trevira

PLASTCOR

13,70

548,00
3
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(fios de poliéster revestidos de pvc em ambas
das faces), tiras soldadas no avental. Vestimenta
de proteção parcial química com proteção contra
líquidos químicos. Cor "Branca". Tamanho G.
Identificação: O EPI deverá ser identificado com
o nome do fabricante, tamanho da peça e o
numero do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
VALOR TOTAL

548,00

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

MAICOL

19,23

3.846,00

Empresas: JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
CNPJ: 32.136.831/0001-81
ITEM

12

QTD

200

UNID

UND

DESCRIÇÃO
CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA:
Fabricada em PVC forrado.
- Fechamento frontal através de botões de
pressão.
- Costuras através de solda eletrônica, com
mangas e capuz.
- Composição: 50% poliéster / 50% PVC.
- Possui resistência e qualidade.
- Utilizada para construção civil, vigilância,
limpeza, passeio, eventos ao ar livre, etc.
- Tamanho G.

VALOR TOTAL

3.846,00

Empresas: SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME
CNPJ: 32.769.025/0001-40
ITEM

04

07

QTD

30

440

UNID

PAR

PAR

DESCRIÇÃO
LUVA ANTI CORTE:
Descrição: luva de segurança, confeccionada
com fios de elastano e fibra de vidro com
polietileno (hppe – polietileno de alta
densidade), revestida com látex nitrílico sand,
face palmar e pontas dos dedos, punho com
elastano, formatos anatômico. Os níveis de
desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro)
para abrasão, rasgamento e perfuração e 0
(zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o
pior
resultado.
Tamanho
G.
a luva de segurança referência "ss cnit (1007)"
obteve resultado de níveis de desempenho
4544, em que:
4 - resistência à abrasão;
5 - resistência ao corte por lâmina;
4 - resistência ao rasgamento;
4 - resistência à perfuração por punção.
PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA COM
BIQUEIRA
DE
AÇO:
Botina com elástico; Cabedal: confeccionada
em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura
de 1,8 a 2,0 cm, resistente a cortes,
escoriações, agentes químicos e desgastes em

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

DANNY

34,20

1.026,00

CARTOM

44,00

19.360,00

4
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condições normais de uso, cano acolchoado
em espuma densidade 80, forrados em
vaqueta vestuário curtidos ao cromo, forro da
gáspea em couro raspa camurça natural;
Palminha: palminha de limpeza bactericida;
Alma: em fibra plástica; Solado: em
poliuretano bi densidade, injetado diretamente
ao cabedal, com entressola em poliuretano de
baixa densidade e sola em poliuretano
compacto, antiderrapante; Biqueira: em aço
carbono temperado com espessura de 1,5 cm,
pintura eletrostática anticorrosiva conforme
DIN 32768, com protetor de borda da biqueira
em espuma densa de borracha em látex,
acolchoada com espuma mínima de 3 cm;
Contraforte: termoplástico formato anatômico,
com espessura mínima de 1,6 cm; Costuras:
em linha de Nylon fio 30, sendo 4 costuras para
união da gáspea com as partes laterais;
Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: Nº
38 a 43.
Identificação: O EPI deverá ser identificado
com o nome do fabricante, tamanho da peça e
o número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
Quantidade por tamanho:
Nº 38 - 30
Nº 39 - 80
Nº 40 - 130
Nº 41 - 120
Nº 42 - 60
Nº 43 - 20

16

17

100

200

UND

UND

RESPIRADOR SEMIFACIAL:
Para proteção contra gases, vapores e
partículas, com filtro de rosca que atenda
plenamente ás normas NBR 13696/2010 (Filtro
químico e combinado) e NBR 13697/2010
(Filtro
mecânico),
confeccionado
em
polipropileno e na parte superior em
elastômero termoplástico, cartucho classe I
com encaixe tipo rosca, conforto na região do
septo nasal, tiras de fixação auto-ajustáveis,
com baixa resistência à inalação e exalação.
Tamanho G.
Identificação: O EPI deverá ser identificado
com o nome do fabricante, tamanho da peça e
o número do Certificado de Aprovação (CA) do
MTE.
FILTRO RC1 PARA PARTÍCULAS CLASSE I
“COMPATÍVEL COM RESPIRADOR
SEMIFACIAL”
Utilizado sempre aos pares no Respirador
Semifacial.
- Indicado para proteção das vias respiratórias
do usuário contra inalação de poeiras, névoas

CARBOGRAFITE

CARBOGRAFITE

55,00

5.500,00

18,50

3.700,00
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e fumos
- Possui diâmetro grande e elemento filtrante
em uma única peça sanfonada, maior eficiência
de filtração e menor resistência à inalação
aumentando o conforto e a segurança do
usuário.
- O produto deverá ser fabricado em
conformidade com a norma ABNT NBR
13697:2010;
VALOR TOTAL 29.586,00
Empresas: COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME
CNPJ: 29.243.014/0001-18
GRUPO 01 – COMPOSTO POR: UNIFORMES
ITEM

QTD

UNID

23

200

UND

24

200

UND

DESCRIÇÃO
CAMISETA NA COR AMARELO CANÁRIO MANGA
CURTA:
Gola pólo esporte, composição poliéster 67% e
viscose 33%, com gramatura não inferior a 180
gr/m², em malha fria cor amarelo canário, com
costas lisas e abertura frontal de 13 centímetros,
vista (patê) dupla de 3cm, com
botões
proporcional ao manequim, com acabamento
retilíneo em ribana na cor da malha cor amarelo
canário, com logomarca (Estado/ATS) pintado do
lado esquerdo/direito frontal caseado para os
botões com acabamento de modo a impedir
desfiamento, ruptura ou esgarçamento, com linha
na cor amarelo canário de 2 a 3 caseados,
dependendo do manequim, com botões na cor
amarelo canário. A gola em ribana cor amarelo
canário deverá ter largura de 7 cm, conforme
modelo fornecido – Anexo I-A.
Quantidade por Tamanho:
P - 15
M – 100
G - 65
GG – 20
CAMISETA NA COR AMARELO CANÁRIO MANGA
LONGA:
Gola pólo esporte, composição poliéster 67% e
viscose 33%, com gramatura não inferior a 180
gr/m², em malha fria cor amarelo canário, com
costas lisas e abertura frontal de 13 centímetros,
vista (patê) dupla de 3cm, com
botões
proporcional ao manequim, com acabamento
retilíneo em ribana na cor da malha cor amarelo
canário, com logomarca (Estado/ATS) pintado do
lado esquerdo/direito frontal caseado para os
botões com acabamento de modo a impedir
desfiamento, ruptura ou esgarçamento, com linha
na cor amarelo canário de 2 a 3 caseados,
dependendo do manequim, com botões na cor
amarelo canário. A gola em ribana cor amarelo
canário deverá ter largura de 7 cm, conforme
modelo fornecido – Anexo I-A.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COMTEX

20,00

4.000,00

COMTEX

21,00

4.200,00
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25

200

UND

26

400

UND

27

200

UND

Quantidade por Tamanho:
P - 15
M – 100
G - 65
GG – 20
JAQUETA NA COR AZUL ROYAL MANGA CURTA:
Tecido em brim (100% algodão) com 3 (três)
bolsos: 2 (dois) na parte frontal inferior e 1 (um)
bolso na altura do peito lado esquerdo com porta
canetas e tampa através de velcro, pintado com
logomarca (Estado/ ATS ), com fita refletiva na
parte superior, costuras reforçadas, travetes nos
pontos vulneráveis. Também deverá ser pintado
na parte de atrás com logomarca (Estado/ ATS).
Quantidade por Tamanho:
P - 20
M - 100
G - 80
CALÇA ELÁSTICA NA COR AZUL ROYAL:
Tecido em brim (100% algodão), meio elástico na
cintura, aberta com zíper Azul Royal, com bolsos
laterais e traseiros com logomarca na perna
(Estado/ ATS), com fita refletiva na altura dos
joelhos, com pala traseira, vista com fechamento
da braguilha através de velcro e botão na cintura,
costuras reforçadas e travetes nos pontos
vulneráveis.
Quantidade por tamanho:
Nº 36 - 16
Nº 38 - 60
Nº 40 - 112
Nº 42 - 108
Nº 44 - 60
Nº 46 - 24
Nº 48 - 12
Nº 50 – 08
BONÉ:
Tipo americano com proteção para pescoço, em
brim Azul Royal 100% algodão, gramatura 160
g/m² até 206 g/m², regulador em elástico, aba
comum, botão na parte superior forrado,
entretela na parte frontal, e pintado com
logomarca (Estado/ATS) será realizada nas duas
laterais e na frente, de acordo com tema desta
instituição a ser demandado pelo CONTRATANTE.
Tamanho G.

COMTEX

36,00

7.200,00

COMTEX

29,00

11.600,00

COMTEX

17,00

3.400,00

VALOR TOTAL

30.400,00

VALOR TOTAL -------->>>>> R$ 73.967,20

01. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.
Prazo de validade
a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III
do §3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.
7
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1.2. Local e prazo de entrega
a) Os materiais deverão ser conferidos na Sede da ATS em dias úteis no horário comercial, localizado na Quadra 302 Norte, Avenida
NS-02, QI 11, Lotes 01 e 02, Palmas/TO e, caso não ocorra nenhuma inconformidade, posteriormente deverá ser entregue no
almoxarifado do órgão, localizado na Quadra 212 Norte, Alameda 06, QI 08, Lote 35, Plano Diretor Norte, Palmas Tocantins.
b) Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho.
1.3. Condições para Contratação
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho,
e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez,
desde que ocorra motivo justificado.
b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão
Gerenciador e para os Órgãos Participantes.
d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do
número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, conforme Art. 22 do Decreto 6.081/2020.
f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.
1.4. Condições de Pagamentos
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, por depósito bancário na conta-corrente da Contratada, contados a
partir da data entrega, mediante atesto de Servidor designado pelo Gestor da Pasta.
1.5. Assinaturas
Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no
certame, juntamente com a pregoeira e o Presidente da Agência Tocantinense de Saneamento.

Palmas - TO, 04 de fevereiro de 2021.

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

ANTÔNIO DAVI GOVEIA JÚNIOR
Presidente
Empresas:

M L DE SOUZA EIRELI -ME
SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP

JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -ME

COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME
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