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ANO IX    |   Nº 1.424 

23 DE AGOSTO DE 2021 

Nº PÁGS: 11 

 
JORNALISTA: 

CAROLINE VICENTINI 
MTB 04777  
 
DIAGRAMAÇÃO: 

GABRIELA DE C. LUNARDELLI 

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO 

DO PARANÁ. 

CONTRATADA: KARIMATA & FRANCO LTDA  . 

PROC. ADM. Nº. 268/2021 – Pregão Eletrônico Nº. 45/2021 – 

CONTRATO Nº. 248/2021. 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU HOSPITAL 

VETERINÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINOS E FELINOS DE 

AMBOS OS SEXOS E FORNECIMENTO DE KIT PÓS-

OPERATÓRIO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE CONTROLE DE ANIMAIS EM ABANDONO E 

SEMI ABANDONO.  

VALOR TOTAL: R$ 237.999,00 ( Duzentos e Trinta e Sete Mil, 

Novecentos e Noventa e Nove Reais).  

PRAZO DE ENTREGA: 1  (UM) dia, a contar do recebimento da 

requisição de material/serviço.  

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18 de Agosto   de 

2022.  

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a 

entrega da nota fiscal. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

REDUZIDO PROGRAMÁTICA FONTE 

1478 11.002.18.542.0011.2.105 1000 

 

GESTORA DO CONTRATO SECRETARIA 

Luis Hiroshi Shimizu 
Sec. Municipal Agicultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente 

 

FISCAL DO CONTRATO SECRETARIA 

Elcio Perpétuo Rossi 
Sec. Municipal Agicultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente 

 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de Agosto  de 

2021. 

IBIPORÃ, 19 de Agosto de 2021.  

JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO 

DO PARANÁ. 

CONTRATADA: ONIXSEVEN - TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 

PROC. ADM. Nº. 260/2021 – Pregão Eletrônico Nº. 040/2021 – 

CONTRATO Nº. 249/2021. 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de um 

sistema de serviços incluso sua implantação e locação mensal, 

com serviços de atualização e alterações das normas, conforme 

determinações do Sistema Único de Saúde (SUS). 

VALOR TOTAL: R$ 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais). 

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias, a contar do 

recebimento da requisição de compra. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19 de Agosto de 2022.  

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a 

entrega da nota fiscal. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

CONTAS: 1104 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2.088. 

DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 494 

GESTOR DO CONTRATO: Leiliane de Jesus de Martini Lopes 

Vilar (Secretaria Municipal de Saúde) 

FISCAL DO CONTRATO: Josiane dos Santos Redon e Lais 

Gomes da Silva (Secretaria Municipal de Saúde) 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de Agosto de 

2021. 

JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito do Município 
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SECRTARIA DE EDUCAÇÃO 

 
ATO ADMINISTRATIVO 007/2021 

A Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o contido na Deliberação 

007/2009 – CME e na Instrução Normativa 10/2010,  

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os funcionários abaixo relacionados para 

constituírem a comissão encarregada dos trabalhos relacionados 

ao processo de CLASSIFICAÇÃO da aluna LENIR SALETE 

LISIAK que ocorrerá na Escola Municipal Prof. Carlos Augusto 

Guimarães. 

NOME FUNÇÃO 

Jaqueline Berbel Cadamuro Diretora 

Josane da Silva Coordenadora pedagógica 

Izabel Atsuko Makino Tsuchiya 
Sasaki 

Secretária Escolar 

Elizabete de Fátima Duarte Professora 

 

Art. 2º Caberá aos membros da Comissão, ora designada, 

executar os trabalhos conforme regulamenta os artigos 18 a 22 

da Instrução Normativa 10/2010. 

Art. 3º Os trabalhos da comissão deverão ser finalizados 

automaticamente ao término do processo de Classificação citado 

acima. 

Art. 4º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação. 

Ibiporã, 23 de agosto de 2021. 

ANTONIO PRATA NETO 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 002/2021 

Termo de Fomento nº 001/2021 

O Prefeito Municipal de Ibiporã/PR, no uso de suas atribuições 

legais, com fulcro no artigo 32 da Lei nº 13.019/2014 e do artigo 

26, caput, da Lei de Licitações e baseado no parecer da 

Procuradoria Geral do Município, pelo presente ato, ratifica a 

inexigibilidade de chamamento público nos termos do artigo 30, 

inciso VI, da Lei nº 13.019/2014, para formalização do Termo de 

Fomento com a FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, conforme Plano de Trabalho e documentação 

aprovada, no exercício de 2021. 

Ibiporã-PR, 23 de agosto de 2021. 

JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito do Município 

 

 

SECRTARIA DE SERV. PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO 

 
DECRETO N°. – 407/2020, DATADO DE 20 DE AGOSTO DE 

2020 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, 

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da 

Lei Orgânica do Município e, em conformidade com o contido no 

requerimento protocolado sob N.º - 4.912/2021; 

DECRETA:  

Art.1º Fica recebido o loteamento denominado: LOTEAMENTO 

EMPRESARIAL CHÁCARA ALVORADA, situado em uma área 

de terras: lote nº 07,07-A1 e 08-A-remanescente, oriundo da 

subdivisão do lote nº 07/07-A1/08-A remanescente, este 

subdivisão do lote nº 07/07-A1/08-A remanescente, destacada de 

uma área maior com 176.671,46M2, anteriormente designada de 

lote 07/07-A1 e 08-A, constituída pela anexação do 

remanescente do lote 07 com 100.762,79M2, pelo lote 08-A da 

subdivisão dos lotes 06 e 07-A com 49.193,01M2 e pelo lote 07-

A-1, subdivisão dos lotes 06 e 07-A com 26.715,66M2, todos 

situada na Gleba Ibiporã PR, aprovado pelo Decreto Municipal nº 

- 081/2018 datado de 27/02/2018, despachado pelo protocolo nº 

- 12.847/2016, em conformidade com a legislação vigente – Lei 

N.º 2.173/2008, artigo 17, de propriedade da J. SEILER LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

76.508.977/0001-86.  

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PAULO SÉRGIO VICTOR 

Secretário Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação 

JOSÉ MARIA FERREIRA 

Prefeito do Município 
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SAMAE 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2021 

(Ref: PREGÃO Nº 36/2021) 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADO: AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 41.591.664/0001-50 

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para uso dos servidores da autarquia. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 36/2021 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 6.310,85 (Seis mil, trezentos e dez Reais e oitenta e cinco centavos). 

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 19 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 

AZO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

Guarda Pó mod. 7/8 manga longa com gola esporte, frente aberta com 
fechamento através de 5 botões e caseados no sentido vertical, três bolsos 
chapados quadrados sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois 
inferiores e logomarca do SAMAE bordado em azul no bolso superior esquerdo 
(área 9 cm altura x 6,5 cm de largura) feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado, com ribana em elástico no punho da 
mesma cor do bordado do bolso, costas repartidas com aplicação de cinto solto,  
abertura no final da união dos traseiros e barra dobrada duas vezes do mesmo 
tecido para dentro e rebatida com 2 pesponto. Confeccionado em tecido 
referência GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou –5%, 
composição 67% de poliéster 33% de algodão com acabamento antimicrobial, 
cor AZUL referência 007. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG de acordo com 
ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para 
trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita 
métrica. 

Marca Própria 

UNID 10 R$ 67,90 R$ 679,00 

04 

Camiseta P.V malha fria referência Santista, manga longa com ribana em 
elástico nos punhos da mesma cor e com gola redonda costurada com pesponto 
com bom acabamento. E com logomarca da empresa SAMAE no lado esquerdo 
do peito em Silk Scleen com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 
6,5 cm de largura com tinta de ótima qualidade. Fio 30 e cor azul royal Peso 168 
g/m2 + ou - 5%, composição 67% de poliéster e 33% de viscose, peso 
aproximado de cada camiseta de 200g. Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 
cm junto com tecido fluorescente na cor amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa 
refletiva cinza, circundando na altura do abdômen, e nas mangas na altura dos 
bíceps; o refletivo cinza deverá ser resistente à lavagem doméstica. Com fator 
de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB com acabamento antimicrobial. 
Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG e especial, costurada com linha forte e 
resistente para que não solte. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar 
equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos 
servidores individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 130 R$ 21,15 R$ 2.749,50 

05 

Guarda Pó mod. 7/8 manga longa com gola esporte, frente aberta com 
fechamento através de 5 botões e caseados no sentido vertical, três bolsos 
chapados quadrados sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois 
inferiores e logomarca do SAMAE bordado em azul no bolso superior esquerdo 
(área 9 cm altura x 6,5 cm de largura) feito à máquina computadorizada, tipo 
matizado, linha própria para bordado, com ribana em elástico no punho da 
mesma cor do bordado do bolso, costas repartidas com aplicação de cinto solto,  
abertura no final da união dos traseiros e barra dobrada duas vezes do mesmo 

UNID 16 R$ 73,00 R$ 1.168,00 
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tecido para dentro e rebatida com 2 pesponto. Confeccionado em tecido 
referência GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou –5%, 
composição 67% de poliéster 33% de algodão com acabamento antimicrobial, 
cor branca referência 007. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG de acordo com 
ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para 
trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita 
métrica. 

Marca Própria 

06 

Colete masculino aberto na frente, tamanho acima do joelho três bolsos 
chapados quadrados sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois 
inferiores com logomarca Silk Scleen no bolso com medidas de 
aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura no lado esquerdo do 
peito, confeccionada em tecidos referência GraFill Santista construção: tela 
peso 160 g/m2 na ou + ou – 5 %, composição 67 % poliéster e 33% de algodão 
com acabamento antimicrobial, cor azul royal. Obs a Empresa vencedora deverá 
disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas 
dos servidores individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 14 R$ 68,00 R$ 952,00 

07 

Colete feminino aberto na frente, tamanho até o joelho três bolsos chapados 
quadrados sendo um superior no lado esquerdo de quem veste e dois inferiores 
com logomarca Silk Scleen no bolso com medidas de aproximadamente área 9 
cm altura x 6,5 cm de largura no lado esquerdo do peito, confeccionada em 
tecidos referência GraFill Santista construção: tela peso 160 g/m2 na ou + ou – 
5 %, composição 67 % poliéster e 33% de algodão com acabamento 
antimicrobial, cor azul royal. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar 
equipe de trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos 
servidores individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 10 R$ 56,00 R$ 560,00 

09 

Calça feminina modelo social sem pregas, fechamento através de 1 botão, vista 
com zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro chapado com 5 cantos e 
medindo 14x14 cm interno com costura dupla e com logomarca da empresa 
SAMAE no bolso traseiro em Silk Scleen com medidas de aproximadamente 
área 9 cm altura x 6,5 cm de largura com tinta de ótima qualidade. E 2 bolsos 
frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca e com forro dos bolsos em 
tecido 75% algodão e 25% poliéster, azul marinho. Aplicação de faixa refletiva 
cinza de 2,5 cm junto com tecido fluorescente na cor amarelo, 2,5 cm de cada 
lado da faixa refletiva cinza circundando as pernas aplicadas abaixo do joelho; 
os refletivos deverão ser resistentes à lavagem doméstica. Etiqueta: 
identificando a numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante 
do tecido, etiqueta com composição e instruções de conservação da peça 
(instruções para lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão 
social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. 
Confeccionada em tecido referência Terbrim Santista construção: tela peso 160 
g/m² ou + ou – 5%, com fator de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB 
composição 67% poliéster e 33% de algodão com acabamento antimicrobial e 
costura dupla batida, cor azul marinho referência 519. A fita refletiva deverá 
acompanhar a mesma elasticidade do tecido, costurada com linha forte e de boa 
qualidade para que não solte. Confecção deverá disponibilizar peças do 36 ao 
60 para definição da grade Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar 
equipe de trabalho para trazer amostra dos tecido e tirar medidas dos uniformes 
individual com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 03 R$ 67,45 R$ 202,35 

VALOR TOTAL: R$ 6.310,85 
 

NELSON HIDEMI OKANO 

Diretor-Presidente do SAMAE 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2021 

(Ref: PREGÃO Nº 36/2021) 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADO: D. MILIORINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME - CNPJ: 12.079.404/0001-00 

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para uso dos servidores da autarquia. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 36/2021 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 24.767,90 (Vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete Reais e noventa centavos). 

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 19 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 

D. MILIORINI IND. E COM. DE CONF. LTDA – ME 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

02 

Camisa Jeans lisa cor Azul médio, confeccionada em tecido santista bem leve 
com manga longa com pala dupla nas costas, colarinho com pé de gola 
entretelado, frente aberta fechada por botões e caseados (do pé de gola no 
sentido horizontal e na vista no sentido vertical), vista macho, mangas longas 
com punhos fechados por caseado e botões com bolso medindo 12x13cm com 5 
cantos e com a logomarca da empresa SAMAE bordado em branco no bolso com 
medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura. Etiqueta: 
identificando a numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante 
do tecido, etiqueta com composição e instruções de conservação da peça 
(instruções para lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão 
social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. Peso 190 
g/m² ou + ou –5%, Sarja 2X1, composição 60% algodão 38% poliester 2% 
elastano e com acabamento antimicrobial. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG 
de acordo com ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de 
trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores 
individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 21 R$ 59,90 R$ 1.257,90 

03 

Camisa Jeans lisa cor Azul médio, confeccionada em tecido santista bem leve 
com manga curta com pala dupla nas costas, bolso medindo 12x13cm com 5 
cantos e com a logomarca da empresa SAMAE bordado em branco no bolso com 
medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de largura.  Etiqueta: 
identificando a numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante 
do tecido, etiqueta com composição e instruções de conservação da peça 
(instruções para lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão 
social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. Peso 190 
g/m² ou + ou –5%, Sarja 2X1 Composição 60% algodão 38% algodão 2% 
elastano e com acabamento antimicrobial. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG 
de acordo com ABNT. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de 
trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores 
individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 27 R$ 58,00 R$ 1.566,00 

08 

Calça masculina modelo social sem pregas, fechamento através de 1 botão, vista 
com zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro chapado com 5 cantos e 
medindo 14x14 cm interno com costura dupla e com logomarca da empresa 
SAMAE no bolso traseiro em Silk Scleen com medidas de aproximadamente área 
9 cm altura x 6,5 cm de largura com tinta de ótima qualidade. E 2 bolsos frontais 
embutidos com abertura oblíqua tipo faca e com forro dos bolsos em tecido 75% 
algodão e 25% poliéster, azul marinho. Aplicação de faixa refletiva cinza de 2,5 
cm junto com tecido fluorescente na cor amarelo, 2,5 cm de cada lado da faixa 
refletiva cinza circundando as pernas aplicadas abaixo do joelho; os refletivos 
deverão ser resistentes à lavagem doméstica. Etiqueta: identificando a 
numeração da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do tecido, 

UNID 190 R$ 53,80 R$ 10.222,00 
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etiqueta com composição e instruções de conservação da peça (instruções para 
lavar, passar e secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país 
de origem, conforme CONMETRO resolução n° 2. Confeccionada em tecido 
referência Terbrim Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou – 5%, com 
fator de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB composição 67% poliéster e 33% 
de algodão com acabamento antimicrobial e costura dupla batida, cor azul 
marinho referência 519. Tamanho: a definir pelo pedido. Confeccção deverá 
disponibilizar peças do 36 ao 60 para definição da grade. A fita refletiva deverá 
acompanhar a mesma elasticidade do tecido, costurada com linha forte e de boa 
qualidade para que não solte. Confecção deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 
para definição da grade Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe 
de trabalho para trazer amostra dos tecido e tirar medidas dos uniformes 
individual com fita métrica. 

Marca Própria 

10 

Calça masculina modelo social com pregas, fechamento através de 1 botão, vista 
com zíper de metal de boa qualidade bolso traseiro embutido medindo 14x14 cm 
interno. E 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, 2 pregas 
em cada dianteiros tombadas para as laterais e com forro dos bolsos em tecido 
75% algodão e 25% poliéster, azul marinho. Etiqueta: identificando a numeração 
da peça, etiqueta do produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta com 
composição e instruções de conservação da peça (instruções para lavar, passar 
e secar), identificação da confecção com razão social, CNPJ e país de origem, 
conforme CONMETRO resolução n° 2. Confeccionada em tecido referência 
Terbrim Santista construção: tela peso 160 g/m² ou + ou – 5%, composição 67% 
poliéster e 33% de algodão com acabamento antimicrobial e costura dupla batida, 
cor azul marinho referência 519. Confecção deverá disponibilizar peças do 36 ao 
60 para definição da grade. Obs. a Tamanho: a definir pelo pedido. Confeccção 
deverá disponibilizar peças do 36 ao 60 para definição da grade. Empresa 
vencedora deverá disponibilizar equipe de trabalho para trazer amostra dos 
tecidos e tirar medidas dos servidores individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 48 R$ 56,50 R$ 2.712,00 

11 

Camisa masculina mangas longas com pala dupla nas costas, com punhos 
fechados por caseado e botões com abertura frontal com fechamento por botões, 
com bolso frontal (lado esquerdo) e com logomarca da empresa SAMAE no bolso 
em Silk Scleen com medidas de aproximadamente área 9 cm altura x 6,5 cm de 
largura com tinta de ótima qualidade. Com pala simples nas costas, Aplicação de 
faixa refletiva cinza de 2,5 cm junto com tecido fluorescente na cor amarelo, 2,5 
cm de cada lado da faixa refletiva cinza, circundando na altura do abdômen, e 
nas mangas na altura dos bíceps; o refletivo cinza deverá ser resistente à 
lavagem doméstica. Etiqueta: identificando a numeração da peça, etiqueta do 
produto emitida pelo fabricante do tecido, etiqueta com composição e instruções 
de conservação da peça (instruções para lavar, passar e secar), identificação da 
confecção com razão social, CNPJ e país de origem, conforme CONMETRO 
resolução n° 2. Com fator de proteção solar FPU50 + raios UVA/UVB 
confeccionado em tecido referência: Grafil Santista construção: tela peso 160 
g/m² ou + ou –5%, composição 67% Poliéster 33% Algodão com acabamento 
antimicrobial, cor azul claro referência 500. Tamanhos: PP, P, G, GG, EG e EXG 
e especial de acordo com ABNT, a fita refletiva deverá acompanhar a mesma 
elasticidade do tecido da camisa, costurada com linha forte e de boa qualidade 
para que não solte. Obs a Empresa vencedora deverá disponibilizar equipe de 
trabalho para trazer amostra dos tecidos e tirar medidas dos servidores 
individuais com fita métrica. 

Marca Própria 

UNID 170 R$ 53,00 R$ 9.010,00 

VALOR TOTAL: R$ 24.767,90 

 

NELSON HIDEMI OKANO 

Diretor-Presidente do SAMAE 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2021 

(Ref: PREGÃO Nº 36/2021) 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADO: COUROS DO BOTINEIRO EIRELI - CNPJ: 05.155.889/0001-08 

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para uso dos servidores da autarquia. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 36/2021 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 15.480,00 (Quinze mil, quatrocentos e oitenta Reais) 

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 19 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 

COUROS DO BOTINEIRO LTDA – EPP 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

12 

Calçado de Segurança tipo BOTINA, modelo Blatt, leve e confortável, com 
fechamento em elástico nas laterais recoberto em couro, que facilite o calçar, 
confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, hidrofugado, gáspea forrada em 
sintético não tecido, biqueira de conformação; Taloneira (calcanhar) reforçada 
externamente com o mesmo material utilizado no cabedal, para que não sofra 
de formação, dando maior conforto ao usuário na parte do calcanhar; Palmilha 
com montagem no sistema Strobel, antibacteriana, com montagem em não 
tecido, Sobre palmilha em EVA SOFT com excelente memória e espessura de 
4mm trazendo conforto aos pés; Solado em PU bidensidade, com sistema de 
absorção de impacto, Com sistema antiderrapante, injetado diretamente no 
cabedal, O cabedal deverá apresentar uma boa ventilação, ser macio, 
confortável, sem saliências internas de modo a evitar machucaduras nos pés 
do usuário, quando em uso. Calçado que proporciona conforto e que atende a 
todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. As 
especificações dos bens não expressamente declaradas neste edital deverão 
obedecer às normas técnicas pertinentes. Ref. – C.A. válido, de acordo com 
Ministério do Trabalho e Emprego; Dados Complementares: Marcação do 
C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte externa do calçado, legível com 
data de fabricação do ano vigente. Tamanho: A definir pelo pedido. (34 a 45) 
Cor: Preto. 

EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas 
identificações. 

Obs.: Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as 
especificação contidas neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar 
e devolver os calçados, O fornecedor deve dar garantia de reposição. 

Marca: Bompel 

Modelo: C.A. 11972 

UNID 170 R$ 82,00 R$ 13.940,00 

14 

Calçado de segurança tipo tênis, leve e confortável, para uso ocupacional 
com fechamento por atacador (cadarço) na cor preto em poliéster redondo, 4 
ilhoses, confeccionado em vaqueta curtido ao cromo, colarinho e língua 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido, e forro do cano em sanitec 
dublado com manta de não tecido com tratamento antibacteriana, com 
biqueira de composite, Palmilha de montagem não tecido, sobre palmilha 
Material em EVA soft com excelente memória e espessura de 4 mm, trazendo 
conforto para os pés; Solado Poliuretano Bidensidade. Injetado direto ao 
cabedal, sistema de absorção de impacto, Com sistema antiderrapante, 
Forma de acordo com as normas e escala francesa. Taloneira (calcanhar) 
reforçada externamente com o mesmo material utilizado no cabedal, para que 
não sofra deformação, dando maior conforto ao usuário na parte do 
calcanhar; - CA, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego. Calçado 

UNID 14 R$ 110,00 R$ 1.540,00 
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que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da 
ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347. As especificações dos bens não 
expressamente declaradas neste edital deverão obedecer às normas técnicas 
pertinentes. 

Ref. - C.A. válido, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego; Dados 
Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte 
externa do calçado, legível com data de fabricação do ano vigente. Tamanho: 
A definir pelo pedido. (34 a 45), Cor: Preto. EMBALAGEM: As peças deverão 
ser acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. 
EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas 
identificações. Obs.: Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam 
as especificação contidas neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de 
recusar e devolver os calçados, O fornecedor deve dar garantia de reposição. 

Marca: Bompel 

Modelo: C.A. 26730 

VALOR TOTAL: R$ 15.480,00 

 

NELSON HIDEMI OKANO 

Diretor-Presidente do SAMAE 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2021 

(Ref: PREGÃO Nº 36/2021) 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADO: RP COMERCIAL LTDA - CNPJ: 20.604.417/0001-70 

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para uso dos servidores da autarquia. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 36/2021 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 2.023,78 (Dois mil e vinte e três Reais e setenta e oito centavos) 

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 19 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 

RP COMERCIAL LTDA ME 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

13 

Calçado de segurança tipo tênis, leve e confortável, para uso ocupacional com 
fechamento por atacador (cadarço) na cor preto em poliéster redondo, 4 
ilhoses, confeccionado em vaqueta curtido ao cromo, colarinho e língua 
acolchoado, forro interno na gáspea não tecido, e forro do cano em sanitec 
dublado com manta de não tecido com tratamento antibacteriana, sem biqueira, 
Palmilha de montagem não tecido, sobrepalmilha. Material em EVA soft com 
excelente memória e espessura de 4 mm, trazendo conforto para os pés; 
Solado: Poliuretano Bidensidade. injetado direto ao cabedal, sistema de 
absorção de impacto, Com sistema antiderrapante, Forma de acordo com as 
normas e escala francesa. Taloneira (calcanhar) reforçada externamente com o 
mesmo material utilizado no cabedal, para que não sofra deformação, dando 
maior conforto ao usuário na parte do calcanhar; - CA, de acordo com 
Ministério do Trabalho e Emprego. Calçado que proporciona conforto e que 
atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 
20347. As especificações dos bens não expressamente declaradas neste edital 
deverão obedecer às normas técnicas pertinentes. Ref. - C.A. válido, de acordo 
com Ministério do Trabalho e Emprego; Dados Complementares: Marcação do 
C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte externa do calçado, legível com 
data de fabricação do ano vigente. 

Tamanho: A definir pelo pedido. (34 a 45), Cor: Preto. 

EMBALAGEM: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos 
individuais com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas identificações. 
Obs.: Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as 
especificação contidas neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar e 
devolver os calçados, O fornecedor deve dar garantia de reposição. 

MARCA: BOMPEL 

MODELO: CA 11818 

UNID 22 R$ 91,99 R$ 2.023,78 

VALOR TOTAL: R$ 2.023,78 

 

NELSON HIDEMI OKANO 

Diretor-Presidente do SAMAE 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2021 

(Ref: PREGÃO Nº 36/2021) 

 

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADO: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI - CNPJ: 09.505.300/0001-05 

OBJETO: Aquisição imediata de calçados de segurança e uniformes para uso dos servidores da autarquia. 

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 36/2021 

VALOR UNITÁRIO: Conforme tabela abaixo 

VALOR TOTAL: R$ 2.714,80 (Dois mil, setecentos e quatorze Reais e oitenta Centavos) 

RECURSOS: Próprios. 

PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal. 

PRAZO DE ENTREGA: De até 30 (trinta) dias contado a partir da emissão da Requisição de Empenho 

PRAZO DE VIGÊNCIA: De 19 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2021. 

DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

15 

Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, 
fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente à transpiração, palmilha 
de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, biqueira de 
conformação termoplástica, solado de poliuretano bi densidade injetado 
diretamente no cabedal, propriedades antiderrapantes, sistema de absorção de 
energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista. Aprovado 
para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS D E 
NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E 
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. 

Observação: 1) Calçado com absorção de energia na área do calcanhar (E). 

2) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica 
contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). 3) Solado 
resistente ao óleo combustível (FO). 

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008 As 
especificações dos bens não expressamente declaradas neste edital deverão 
obedecer às normas técnicas pertinentes. 

Ref. - C.A. válido, de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego; Dados 
Complementares: Marcação do C.A.: Na lateral do calçado e/ou outra parte 
externa do calçado, legível com data de fabricação do ano vigente. Tamanho: A 
definir pelo pedido. (34 a 47), Cor: Preto. EMBALAGEM: As peças deverão ser 
acondicionadas em sacos plásticos individuais com numeração visível. 

EMBALAGEM COLETIVA: Em caixa de papelão com as devidas identificações. 
Obs.: Todos os lotes serão inspecionados e, caso não atendam as 
especificação contidas neste edital, O SAMAE reserva-se o direito de recusar e 
devolver os calçados, O fornecedor deve dar garantia de reposição. 

MARCA: KADESH 

MODELO: CA 42616 

UNID 20 R$ 135,75 R$ 2.714,80 

VALOR TOTAL: R$ 2.714,80 

 

NELSON HIDEMI OKANO 

Diretor-Presidente do SAMAE 
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