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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima
identificado à empresa:

TERMO ADJUDICATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°
012/2022

1- MALHARIA VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.398.811/0001-43,
no valor global de R$ 472.400,00 (quatrocentos e setenta e dois
mil e quatrocentos reais), conforme descrição abaixo:

TERMO ADJUDICATÓRIO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Viana, Estado do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Portaria Nº 205/2021, exarada pelo Gabinete do Prefeito,
considerando o inteiro teor dos autos do processo
administrativo Nº 431/2022, que deu origem a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2022, objetivando o
Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para aquisição de Fardamentos e EPI´S, para
utilizac?a?o dos servidores da limpeza pu?blica do munici?pio
de Viana/MA, e considerando ainda, o resultado do julgamento
do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto
supra à empresa:
1- MALHARIA VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.398.811/0001-43,
no valor global de R$ 472.400,00 (quatrocentos e setenta e dois
mil e quatrocentos reais)
2- ZILDA ABREU SOARES 25096214320, inscrita no CNPJ Nº
35.315.156/0001-46, no valor global de R$ 426.903,62
(Quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e três reais e
sessenta e dois centavos) Por fim, cumpre destacar que fica
resguardado ao poder executivo municipal de Viana/MA,
representado pelo prefeito municipal, o direito de revogar esta
licitação por razões de interesse público, suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, conforme preceitua o artigo 49, da
Lei Federal Nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

ITEM DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO

Viana/MA, 09 de junho de 2022.
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______________________________________
KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO
Pregoeira Oficial
Portaria Nº 205/2021
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Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 23a73d7fdee2acf89ba4b44888f69e23
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2022.
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MÁSCARA CIRÚRGICA - tecido 3 camada pregas horizontais
atóxicas com elástico clipe nasal embutido hipoalergénica.
caixa com 50 und.
MARCA: DESCARPACK
RESPIRADOR SEMIFACIAL COM 02 FILTRO - respirador
reutilizável, tipo peça semi-facial, com 1 válvula de exalação e
1 encaixe para filtro. Produzido em termoplástico atóxico, com
suporte em material plástico rígido e corpo moldado em
elastômero. Fechamento: fixação por 2 alças nas laterais,
posicionadas no pescoço, e outra 2carneira na cabeca: tipo de
encaixe do filtro: encaixe tipo rosca; Tamanho: Medio. Obs.:
Respirador/ purificador de ar semi-facial, com filtro quimico
para vapores orgânicos. Certificado de Aprovação (CA)
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com
prazo de validade contado a partir do ano de entrega.
MARCA: ALLTEC
FILTRO QUIMICO PARA VAPORES ORGANICOS - Compatíveis
com as máscaras, semi-facial com 01 filtro e Máscara semifacial com 02 filtros. (Certificado de Aprovação do Ministério
do Trabalho).
MARCA: ALLTEC
CAPACETE DE SEGURANCA COM ABAFADOR e VISEIRA
CONJUGADO - Capacete de segurança, classe B, tipo II, aba
frontal com suporte para protetor auditivo, absorvedor de
energia e/ou isolante térmico com jugular removível, contra
impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.
Abafador com conchas ajustáveis em ABS, almofadas em
espuma revestidas com poliuretano, isolamento acustico em
espuma densa atenuacao de 14 (dB), hastes ajustáveis em
poliacetal- Livre de componentes metálicos, tamanho único.
Cor: variados. Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de
validade contado a partir do ano de entrega.
MARCA: CAMPER
ÓCULOS PROTEÇÃO - material armação: policarbonato e
nylon, tipo proteção: lateral, material proteção: policarbonato,
tipo lente: anti-risco, anti-embaçante, cor lente: incolor,
características adicionais: com cordão de segurança, hastes de
cor preta, material lente: policarbonato.
MARCA: GRAZIA
AVENTAL DE RASPA, tipo barbeiro, confeccionado em raspa
fechamento em três tiras para ajuste.
MARCA: ART’S LUVAS
CINTO PARA SUSTENTACAO DE ROCADEIRA - Cinto duplo
para operador de roçadeira, ombreira anatômica e gancho
reforçado, Desengate rápido de segurança.
MARCA: DEMATEC
PERNEIRA DE SEGURANCA – características em material
sintético, três talas de proteção frontal e duas talas laterais,
proteção no joelho integrada, altura aproximada de 40cm.
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de validade contado a
partir do ano de entrega.
MARCA: MARSEG
BOTINA BIDENSIDADE ELASTICO - Botina confeccionada em
couro hidro fugado para uso profissional na cor preta, injetado
direto no cabedal, bico de polipropileno; palmilha
antibactericida; dorso acolchoado; fechamento em elástico;
solado em borracha nitrilica resistente a temperatura de
contato de ate 300o C. Deverá apresentar CAEPI na proposta.
Tamanho variados.
MARCA: MARLUVAS
BOTA SETE LÉGUAS PRETA - Calçado de segurança, tipo bota
antiderrapante, confeccionado em PVC injetado com adição de
plastificantes e nitrílicos. Materiais virgens e exclusivo
impermeável injetado, forrado com nylon, cano 30 cm (base de
38/39) e cabedal cor PRETA, solado amarelo 2,8mm de
espessura. Contendo o Certificado de Aprovação (CA) expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de
validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos do
variados.
MARCA: MARLUVAS
BOTA SETE LÉGUAS PRETA - Calçado de segurança, tipo bota
antiderrapante, confeccionado em PVC injetado com adição de
plastificantes e nitrílicos. Materiais virgens e exclusivo
impermeável injetado, forrado com nylon, cano 30 cm (base de
38/39) e cabedal cor PRETA, solado amarelo 2,8mm de
espessura. Contendo o Certificado de Aprovação (CA) expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com prazo de
validade contado a partir do ano de entrega. Tamanhos do
variados.

UND

QTDE VALOR

TOTAL

CAIXA

250

60

15.000,00

UND

500

82

41.000,00

UND

1.000

63

63.000,00

UND

100

194

19.400,00

UND

500

11

5.500,00

UND

100

67

6.700,00

UND

100

86

8.600,00

PAR

100

59

5.900,00

PAR

500

110

55.000,00

PAR

375

162

60.750,00

PAR

125

162

20.250,00

500

59

29.500,00

MARCA: MARLUVAS

O MUNICÍPIO DE VIANA/ MA, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA situada na Praça Ozimo de Carvalho,
n° 141, Centro, Viana/MA, CEP: 65.215-000, neste ato
representado pelo, Sr. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES,
Secretário de Administração e Planejamento e e GETÚLIO
TADEU AZEVEDO GOMES JUNIOR, Secretário de
Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais e com base nas
informações constantes na adjudicação da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 012/2022 objetivando o
Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para aquisição de Fardamentos e EPI´S, para
utilizac?a?o dos servidores da limpeza pu?blica do munici?pio
de Viana/MA, devidamente aprovada por parecer jurídico
juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o
artigo 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas
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CAPA DE CHUVA PVC - forrada, com manga e capuz,
impermeável, com fechamento de botão frontal. Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) com prazo de validade contado a partir do ano UND
de entrega.
MARCA: MALHARIA VITÓRIA
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LUVA NYLON - tipo: multitato em material em nylon cor: preta,
palma poliuretano, punho: elástico tamanho a definir.
PARES
MARCA: VOLK

2.000

12

24.000,00

17

LUVA EM PVC – descrição cano longo medindo 45 cm,
tamanho a definir.
MARCA: NET EPI

1.200

44

52.800,00

www.viana.ma.gov.br
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LUVA DE VAQUETA CANO LONGO - luva de 05 (cinco) dados
com punho (forma i), servindo de cobertura para a mão e o
pulso confeccionadas em vaqueta (couro em flor) lisa, na cor
natural e serem totalmente curtidas ao cromo. devem ter boa
flexibilidade e serem macias. devem ter cabeamento no punho
com viés e elástico embutido no dorso na região do punho não
deverão apresentar cortes ou furos no couro e nem partes do
couro divergindo em espessura e qualidade. deverão possuir
grau de flexibilidade e resistência exigidas para as finalidades
a que se destinam deverao ser reforcadas internamente na
palma e reforco externo de costura nos dedos polegar, medio e
anelar espessura de 8/10 linhas nao devem conter nenhum
pedaco de couro de barriga deverá apresentar certificado de
aprovacao (ca) do ministerio do trabalho e emprego valido,
estar de acordo com a normas en420-2003 + a12009
en388.2003 e deverá possuir no minimo os niveis 3 –
resistência à abrasão; 1- resistência ao corte por laminar; 4resistência ao rasgamento; 4- resistência à perfuracao por
puncao. devem ser marcadas no punho, de forma permanente:
o nome do fabricante e a data de fabricacao. está em
conformidade com NBR 137/12.
MARCA: LUVEC
CREME PROTETOR SOLAR PARA PELE - uso profissional;
fator de proteção solar (fps)_60 ou maior; com repelente eficaz
contra aedes aegypti; aprovado pela Anvisa e Ministério da
Saúde; bobona de 4 kg c/bico dosador.
MARCA: NUTRIEX
RECIPIENTE PARA PROTETOR SOLAR - em plástico rígido
transparente, com capacidade para 100ml com tampa de fácil
manuseio. Padronizada com logomarca do Município.
MARCA: BB BRINDES
GARRAFA PARA ÁGUA - capacidade de 500ml, na cor azul ou
branca. Padronizada com logomarca do Município.
MARCA: BB BRINDES
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PARES

200

58

11.600,00

1

PRÓPRIA

UNID QUANT

UND

500

EXCLUSIVA
PARA
R$ 88,90
ME/EPP

R$ 44.450,00

UND

500

EXCLUSIVA
PARA
R$ 63,90
ME/EPP

R$ 31.950,00

Viana/ MA, 17 de junho de 2022.
LITROS 50

378

18.900,00

UND

500

9

4.500,00

UND

500

60

30.000,00
472.400,00

MARCA

500

R$ 118.450,00

2 - ZILDA ABREU SOARES 25096214320, inscrita no CNPJ Nº
35.315.156/0001-46, no valor global de R$ 426.903,62
(Quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e três reais e
sessenta e dois centavos):
BLUSA MANGA LONGA - malha PP
composição 100% poliéster, com
logomarca e pintura em tamanhos
variados. Padronizada com
logomarca do Município.

UND

Dê- se ciência e publique- se no Diário oficial e no sítio
eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e
efeitos jurídicos.

VALOR TOTAL (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

CALÇA - em tecido resistente tipo
brim com elástico e punho de ajuste,
com logomarca e pintura em
PRÓPRIA
tamanhos variados. Com fita
refletiva. Padronizada com logomarca
do Município.
BONE ÁRABE OU CANAVIEIRO –
tecido Brim, Faixa antisuor, proteção
lateral ampla para orelhas e pescoço,
com fechamento em velcro, com
PRÓPRIA
logomarca e pintura em tamanhos
variados. Padronizada com
logomarca do Município.

COTA

VALOR

EXCLUSIVA
PARA
R$ 84,10
ME/EPP

_________________________________________________
RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Portaria N° 03/2021
_________________________________________________
GETÚLIO TADEU AZEVEDO GOMES JUNIOR
Secretário Municipal da Infraestrutura
Portaria Nº 05/2021

TOTAL

R$ 42.050,00

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 171ab25bc532a607218d9efbbd86bcf1
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CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA
Prefeito

www.viana.ma.gov.br
Prefeitura Municipal de Viana
Praça Ozimo de Carvalho, 141, CEP: 65215000
Centro - Viana / MA
Contato: 9833511196
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